
BULETINUL OFICIAL 
DE
PROPRIETATE 
INDUSTRIALĂ 

Secţiunea MĂRCI
şi

INDICAŢII GEOGRAFICE

OFICIUL DE STAT
PENTRU
INVENŢII ŞI MĂRCI

Nr. 5/2021 

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 1841 - 9917
ISSL-L 1220-6091

 

 

Nr. 05
31 mai 2021

 
10. Tabel cuprinzând m|rcile care expir| în

  4. Tabele cu m|rcile înregistrate, publicate:

- Lista centrelor  regionale  ............................................................ ..... 1003

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

  2.  L ista cererilor de marcă respinse la înregistrare (în ordinea 
       nr. de depozit ................................................................................. ....  575

  3. Lista mărcilor înregistrate conform Legii Nr. 84/1998, republicată,
       în ordinea num|rului de depozit ..........................................................   583

- în ordinea nr . de depozit  ...................................................................   735
- în ordinea nr. de marc| ....................................................................   749
-  în ordinea alfabetic| a denumirii m|rcii ........................................  752
- în  ordinea alfabetic|  a  numelui  titularului ..................................   758
- în ordinea clasei NISA  ....................................................................  765

  5. Modific|ri Õi transmiteri de drepturi conform 
       Legii nr. 48/1998, republicată  .............................................................  779

  6.  Lista m|rcilor reînnoite ......................................................................   841

  7. Retrageri Õi limit|ri la cerere ..............................................................   863

  8. Modificări conform  declaraţiei prevăzută la Art. 11 din lege .............   887

  9.  Renunţări conform art.32 ...................................................................   895  

       perioada 01.09.2021 - 30.09.2021 Õi urmeaz| a fi reînnoite .............   901

11.  Erate ...................................................................................................    937

12.  Diverse
- Lista agenÛiilor specializate în proprietate industrial| .....................   947
- Lista consilierilor în proprietate industrială ......................................   971



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{

• 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

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.



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

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

and

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

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

(Madrid Union)1

Status on July 15, 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

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

and

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

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

(Madrid Union)

(continuation)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total: (95) (55) (94)



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

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

and

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

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

(Madrid Union)

(continuation)

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Including all Overseas Departments and Territories.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

   Proprietate Intelectual|
   (BOIP)2, 6

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

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

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

  a Brevetului (EAPO)1,6

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

EM - Oficiul Uniunii Europene  

     pentru  Proprietate 
                Intelectual| (EUIPO)6,7

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

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

FI - Finlanda
FJ - Fiji
FK - Insulele Falkland

  (Malvine)
FO - Insulele Feroe
FR - FranÛa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Democrat| Coreean|
KR - Republica Coreea
KW - Kuweit

KY - Insulele Cayman
KZ - Kazahstan

LA - Laos (Republica
  Popular| Democrat|)

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

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

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

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

OM - Oman

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

QA - Qatar
QZ - Oficiul European pentru

  Comunitatea Soiurilor de
  plante (CPVO)6,7

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

SA - Arabia Saudit|

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

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

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

TC - Insulele Turks
  Õi Caicos

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

 Chinez|
TZ - Republica unita a Tanzaniei

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

VA - Vatican
VC - Sfântul Vincent 

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

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

WS - Samoa

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

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

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

YE - Yemen

ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZW - Zimbabwe

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

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

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

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

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

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



LISTA CODURILOR INID
NORMA OMPI ST. 60

(100) Date privind înregistrarea / reînnoirea:

* Num|rul de ordine:

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

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

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

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

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

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

marca

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

  (571) Descrierea m|rcii

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

  (591) InformaÛii privind culorile revendicate

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

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

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

  (750) Adresa pentru corespondenÛ|

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



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

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

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

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

internaÛional|

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

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

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

în care persoana moral| este constituit|

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

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

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

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

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

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

de baz| sau înregistrarea de baz|.

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



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

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

 În  termen  de  doua  luni  de  la  data  publicării  admiterii  cererii  de 
înregistrare  a  mărcii,  conform art.  26  alin.  (1),  orice  persoana  interesată 
poate formula opoziţie la înregistrarea mărcii.
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(210) M 2020 04852
(151) 31/07/2020
(732) UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

(540)

STATIUNEA DE
CERCETARE PIETROASA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 11.03.25

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată
(DOC) din arealul Pietroasa.

───────

(540)

Farmacia DONA Test
de Sarcină bandă

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1005165/23.02.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „Test de Sarcină" şi "bandă”.

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 19.11.25; 26.04.14; 27.05.01;
29.01.14

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

5. Preparate pentru teste de sarcină, folosite
acasă, preparate chimice pentru diagnosticarea
sarcinii.
35. Publicitate.

───────

AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREŞTI, 
BDULMĂRĂŞTI NR. 59, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011464, ROMANIA  

(740)    INVEL - AGENTIE DEPROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, 
STR. ION GHICANR. 3, ET. 2, AP. 20, 
SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(210) M 2020 04954
(151) 16/07/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., 

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

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

(591) Culori revendicate: turcoaz, verde, alb,
roz
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(540)

Farmacia DONA Test
de Sarcină casetă

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1005166/23.02.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: „Test de Sarcină" şi "casetă”.

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 02.07.01; 19.11.25; 26.04.14;
27.05.01; 29.01.14

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

5. Preparate chimice pentru diagnosticarea
sarcinii, preparate pentru teste de sarcină,
folosite acasă.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 04958
(151) 16/07/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

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

(540)

Farmacia DONA Test
de Sarcină stilou

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1005167/23.02.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „Test de Sarcină" şi "stilou”.

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 02.07.01; 19.11.25; 26.04.14;
27.05.01; 29.01.14

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

5. Preparate chimice pentru diagnosticarea
Sarcinii, preparate pentru teste de sarcină,
folosite acasă.
35. Publicitate.

───────

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

(210) M 2020 04956
(151) 16/07/2020
(732) DONA. LOGISTICA SA, STR.

(591) Culori revendicate: turcoaz, verde
deschis, alb, roz

(591) Culori revendicate: turcoaz, verde
deschis, alb, roz
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(210) M 2020 04973
(151) 17/07/2020
(732) REMARKT MAGAZINE S.R.L.,

STR. MOLIERE NR. 12-14, ET. 1,
AP. 3, SECTORUL 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Alese din TIMIȘ
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1009669/07.04.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: Alese din TIMIȘ

(531) Clasificare Viena:
29.01.05; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
05.13.01; 25.01.05

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
inclusiv servicii de vânzare cu amănuntul în
hypermarket/supermarket/market/outlet store.

───────

(210) M 2020 04989
(151) 17/07/2020
(732) S.C. ATLANTIC TRAVELS S.R.L,

STR. TRACTORULUI NR. 14,
CAMERA 2 ŞI 4, ET. 1, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, 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)

Seviș DIN
MĂRGINIMEA SIBIULUI

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1005610/26.02.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: „DIN MĂRGINIMEA SIBIULUI”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.04.02; 05.05.20

clase:
29. Ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, smântână (produse lactate),
produse lactate tartinabile, deserturi preparate
din produse lactate, băuturi pe bază de produse
lactate, brânză topită, brânză alba, brânză
tartinabilă, brânză scursă, brânză prelucrată,
creme de brânză, brânză cu mucegai, brânză
albă moale, brânză cu ierburi, amestecuri de
brânză, unt, iaurt, iaurturi cremoase, iaurt de
băut, iaurturi cu gust de fructe.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul în legătură
cu produse lactate, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, smântână (produse lactate),
produse lactate tartinabile, deserturi preparate
din produse lactate, băuturi pe bază de produse
lactate, brânză topită, brânză alba, brânză

(591) Culori revendicate: violet (Pantone 
7678C), negru (Pantone black 6C), 
maro

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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tartinabilă, brânză scursă, brânză prelucrată,
creme de brânză, brânză cu mucegai, brânză
albă moale, brânză cu ierburi, amestecuri de
brânză, unt, iaurt, iaurturi cremoase, iaurt de
băut, iaurturi cu gust de fructe.

───────

(210) M 2020 05171
(151) 23/07/2020
(732) S.C. TEXTECH COMPLET

SOLUTION S.R.L., SOS.
PANTELIMON NR. 255, CAMERA
2, BL. 43, SC. F, ET. 4, AP.
216, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Fabrica de sandwichuri
Din 2010 te salveaza
cand iti este foame!

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

OSIM 1005935/02.03.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „sandwichuri” .

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 27.07.01;
29.01.14

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

30. Sandvișuri.

43. Servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii de restaurant.

───────

(210) M 2020 05310
(151) 29/07/2020
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)

SennaLax +crușin
laxativ natural rapid

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1005966/02.03.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „crușin" şi "laxativ natural rapid”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 24.15.01

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

5. Produse farmaceutice de uz uman,
medicamente, substanțe dietetice de uz medical,
suplimente alimentare de uz medical, laxative,
toate acestea destinate tratării afecțiunilor
digestive sau menținerii aparatului digestiv.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: mov, alb, gri, roșu
(Pantone P485C)

(591) Culori revendicate: alb, portocaliu, 
roșu,negru
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(210) M 2020 05476
(151) 05/08/2020
(732) S.C. SET-CORPORATION S.R.L.,

STR. TRAIAN TARANU NR. 14,
JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

MESO'S AUTHENTIC CREPES
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1009593/06.04.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "AUTHENTIC" şi "CREPES" .

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.01;
01.01.10

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

29. Fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște
prelucrate, produse lactate și înlocuitori, uleiuri
și grăsimi, supe și baze de supă, extracte din
carne, carne și produse din carne, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
carne preparată, gogoși cu brânză proaspătă de
vaci, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, omlete, mâncăruri preparate pe bază de
carne, salate de legume, salate aperitiv, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și

șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
amidon alimentar și produse din acesta,
preparate coapte (produse de patiserie și
cofetărie), drojdie, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi dulci, produse apicole
de uz alimentar, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, produse de
patiserie, prăjituri, tarte, produse de brutărie,
aperitive (tartine), brioșe, clătite, hot dog
(sandvișuri), pizza, plăcinte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare privind
afacerile, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
servire de alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2020 05541
(151) 06/08/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Ferma din Deal CALITATE
ȘI PROSPEȚIME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.05.18;
25.01.05; 25.01.09

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, produse din carne, mezeluri,
carne, conservată, carne preparată, carne
proaspătă, carne procesată, organe de animale,
organe de pasăre, grăsimi animale comestibile,
produse alimentare pe bază de peşte, fructe de
mare, preparate, icre de peşte preparate.

───────

(210) M 2020 05589
(151) 10/08/2020
(732) IMPORT EXPORT LENGYEL

S.R.L., B-DUL GENERAL
GRIGORE BALAN NR. 2, BL. 43,
SC. A, AP. 2, JUD. COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

BOTEZ Duhul
Sfânt să fie cu voi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.07;
26.11.08; 26.01.03; 03.07.24

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

32. Apă naturală îmbuteliată.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
campanii de marketing, marketing de produse,
marketing promoțional, publicitate, promovare și
marketing, consultanță în marketing, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
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online, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
prezentarea de produse și servicii în scopuri
promoționale, publicitare, distribuție de produse
în scopuri publicitare, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, organizarea,
coordonarea și desfășurarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale de
apă naturală îmbuteliată.

───────

(210) M 2020 05623
(151) 11/08/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, SOS. NICOLAE TITULESCU
NR.94, BL.14 A, SC.4, AP.127,
SECTOR 1, BUCURESTI

(540)

profi zilnic prețuri mici

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

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg

consum din domeniul alimentației, băuturilor
alcoolice și nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală și cosmetice, produselor de
curățenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping
lumânări şi fitile pentru iluminat, lumânări
parfumate, brichete de cărbune, brichete de
lemn, uleiuri și grăsimi tehnice, preparate
de curăţare, lustruire, degrasare şi abrazive,
hârtie abrazivă, abrazivi, produse pentru toaletă
nemedicinale, preparate cosmetice, preparate
pentru igiena orală, produse nemedicinale
pentru curățarea dinților, apă de gură
nemedicinală, sprayuri de gură nemedicinale,
produse pentru împrospătarea gurii, nu de uz
medical, benzi de albire a dinților, cosmetice,
articole de parfumerie și odorizante, arome
pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome pentru
băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru dus,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit și după barbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun de
toaletă, aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, preparate chimice de curăţare
pentru scopuri casnice, cretă de curăţare,
preparate pentru curăţarea protezelor dentare,
substanţe de curăţat pentru igienă personală,
nemedicinale, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, săpun deodorant,

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 
2347C), gri ( Pantone 423 C), alb
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ceară de cizmărie, coloranţi pentru toaletă,
produse chimice pentru intensificarea culorii
pentru scopuri casnice și rufe spălate, preparate
pentru îndepărtarea culorii, creme pentru articole
de pielărie, ceruri pentru articole din piele,
degresanţi, altii decât cei utilizaţi în procese
de fabricare, produse de decalcifiere pentru
scopuri casnice, detergenţi, detergenţi pentru
rufe, parfumuri pentru rufe, detergenţi pentru
geamuri, detergenţi pentru pardoseli, detergenţi
pentru vase, produse de curăţire pentru faianţă
şi alte suprafeţe ceramice, produse de curăţire
pentru aparatele electrocasnice, şerveţele
impregnate cu produse curăţire şi dezinfectante
pentru obiecte şi mobilier, preparate antistatice
pentru scopuri casnice, odorizante pentru
toaletă, detergenţi pentru covoare, detergenţi
antimucegai, agenţi de uscare pentru maşini
de spălat vase, smirghel, balsam pentru
ţesături, balsam pentru rufe, produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală, ceară
pentru pardoseală, preparate pentru lustruit,
geraniol, ţesătură din fibră de sticlă
ţesătură abrazivă, tămâie, ionona (parfumerie),
apă de javel, hipoclorit de sodiu,beţişoare
parfumate, esenţe eterice, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor pentru rufe/preparate pentru albirea
rufelor, substanţe dezinfectante pentru rufe,
substanţe dezinfectante pentru pardoseli şi
mobilier, dezinfectante pentru 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
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate

pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru 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, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari, alimente dietetice,
dezinfectanți și antiseptice, articole absorbante
pentru igiena personală, produse pentru igiena
feminină, scutece pentru copii și pentru
incontinență, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate și articole
medicinale și veterinare, remedii naturale și
farmaceutice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, produse pentru dezodorizarea și
purificarea aerului, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, aparate pentru aranjarea părului,
ustensile pentru arta corporală, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, lame de ras,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare
de bucătărie, huse de telefoane, ustensile
de gătit, biberoane, tetine de biberon, suzete
(tetine), tetine de alăptare din latex sau din
silicon, termometre de uz medical, aparate de
iluminat, de încălzire, de producţie de aburi, de
gătit, de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de facut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
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electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare, CD-uri, DVD-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau platisc pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat,hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de Crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
si pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie si bucatarie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de imbracăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe si flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole

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

achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce
permit participanţilor ca, prin intermediul unui
card de membru, să obţină reduceri la prețul
produselor, servicii de card de loialitate, agenţii
de import export, promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizate.

───────

(210) M 2020 05788
(151) 18/08/2020
(732) RAZVAN-PANDELE ALEXE, STR.

PIATRA MORII NR. 24, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ALEXE ŞI ASOCIAŢII
A & A SOCIETATE

CIVILĂ DE AVOCATURĂ
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(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 26.01.14; 26.01.18; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2020 05913
(151) 21/08/2020
(732) S.C. CASE CĂLDUROASE

S.R.L., STR. REPUBLICII NR.
5A, JUDEȚUL MARAMUREȘ,
COMUNA GROȘI, SAT SATU NOU
DE JOS, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Izolaţii Naturale
La data de 02.04.2021, cu adresa nr.1009238,

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

republicata, declara ca nu invoca un drept
exclusiv asupra denumirii Izolaţii Naturale

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.02; 27.05.17

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

1. Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice
în stare brută, îngrăşăminte, compoziţii pentru
stingerea incendiilor, preparate pentru călirea
şi lipirea metalelor, produse chimice pentru
conservarea alimentelor, tananţi, adezivi pentru
industrie.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate sau semiprelucrate şi produse din
aceste materiale, materiale plastice extrudate,

materiale de etanşare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente (cu excepţia celor din
metal).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05966
(151) 25/08/2020
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR

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

(540)

Indomie Instant Noodles
INSTANT NOODLE

SOUP Mediterranean
Vegetable Flavour

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

nr. OSIM 1008020/22.03.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:

„Instant Noodles " , „INSTANT NOODLE
SOUP” şi „ Mediterranean Vegetable Flavour” .

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 25.01.15

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

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

(591) Culori revendicate: roșu, alb, 
albastru,verde
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30. Tăiței, paste, biscuiți, sosuri (condimente),
condimente, sos de soia, ceai, sos de roșii,
vermicelli (tăiței), făină de grâu.

───────

(210) M 2020 05967
(151) 25/08/2020
(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR

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

(540)

Indomie Instant Noodles
INSTANT NOODLE

SOUP Chicken Flavour
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1008019/22.03.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „Instant Noodles " , „INSTANT

NOODLE SOUP” şi „ Chicken Flavour” .

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.15

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

───────

(210) M 2020 05977
(151) 25/08/2020
(732) PROFESIONAL GLOBAL PRESS

(540)

ZIARUL DE PIERDERI

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

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

───────

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

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

SRL, STR. ANTON BACALBAŞA
NR. 1, BL. 26, SC. 2, ET. 1, AP. 20,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06042
(151) 27/08/2020
(732) MARSILIAN TECHNOLOGIES

SRL., STR. MAREŞAL
ALEXANDRU AVERESCU NR. 6,
BL. L1, SC. 3, AP. 4, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

grilerezidentiat
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1007564/17.03.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: „grilerezidentiat".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.07; 02.01.01; 02.01.15;
02.01.23; 26.13.25; 29.01.13

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

editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele de uz publicitar, 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, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, furnizare
de publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
publicare de afișe, publicare de broșuri, publicare
de cărți educative, publicare de cărți, publicare
de cărți audio, publicare multimedia de cărți,
publicare de cataloage, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare de
cărți și recenzii, publicare de cărți și reviste,
publicare de reviste și cărți, publicare on-
line de cărți și reviste electronice, publicare
de documente, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de ghiduri
pentru învățământ și instruire, publicare de
lucrări științifice privind tehnologia medicală,
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
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale pe
suporturi de date magnetice sau optice,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare de
materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar, publicare de
texte educative, publicare de texte medicale,
scriere și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, publicare electronică
de texte și materiale tipărite, cu excepția
textelor publicitare, 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
multimedia, publicarea de materiale multimedia
online, publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, servicii educaționale
pe calculator, servicii educaționale asistate pe
calculator.

───────

(591) Culori revendicate: turcoaz (Hex
#019393), gri închis ( Hex #515151),
alb

41. Educație, divertisment și sport, educație
și instruire, furnizarea educației, furnizare
de activități culturale, furnizare de conținut
audio online nedescărcabil, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, furnizare de informații
referitoare la cărți, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi,  creare  (redactare) de podcast-uri,
editare de cărți și recenzii, publicare și editare
de  cărți,  editare   de materiale  tipărite  care
conțin   poze,   altele    decât     cele    de    uz
ublicitar,   editare   de   publicații,   editare    de
texte  scrise,   altele  decât  cele   publicitare,
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(210) M 2020 06100
(151) 28/08/2020
(732) ALEXANDRU MIRONOV, CALEA

VICTORIEI NR. 155, BL. D1, SC. 2,
AP. 55, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
ADRIAN-NICOLAE BANUTA, STR.
LT. GHEORGHE SAIDAC NR. 5B,
BL. 36, SC. 2, AP. 20, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

STIINTA SI TEHNICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Reviste (publicații periodice), ziare tipărite,
cărţi, publicații periodice, publicații periodice
tipărite, publicații de reclame, publicații
imprimate, publicații educative tipărite, publicații
promoționale, anuare (publicații tipărite).
41. Educație, servicii educaționale pentru copii,
furnizare de cursuri de instruire pentru tineri,
servicii educative pentru adulți, instruire, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, servicii de instruire, servicii de educație,
instruire și divertisment, furnizarea de instruire
online, furnizarea de tutoriale online, publicarea
de materiale multimedia online, furnizare de
informații despre învățământ online, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de seminare online de formare, furnizare de
cursuri de instruire online, servicii de învățământ
la distanță oferite online, servicii educative online
prin baze de date informatice, internet sau
extranet, divertisment interactiv, divertisment,
divertisment on-line, organizarea de concursuri
educative, realizarea de concursuri pe internet,
organizare de concursuri pe internet, organizare
de seminarii și conferințe, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri cu scop
cultural, educațional sau de divertisment,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
organizare de conferințe referitoare la educație,
organizare de conferințe referitoare la instruire,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de reuniuni și conferințe, organizarea
de conferințe educaționale anuale, realizare,
coordonare și organizare de conferințe,

organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
mentorat educațional pentru copii de vârstă
școlară, 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, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, publicare online de
ziare și reviste electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale, biblioteci de cercetare dotate
cu lucrări de referință și arhive documentare,
furnizarea unei reviste online, ce conţine
informaţii în domenii ştiinţifice, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, publicarea de reviste pentru
consumatori, publicarea de fotografii, publicarea
de calendare.

───────
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(210) M 2020 06248
(151) 04/09/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
ROMANIA

(540)

http://api.osim.ro/video/40/09/40096.mp4

TU VOTEZI BUCUREŞTI

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
02.07.23

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

35. Publicitate, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, compilarea
statisticilor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, cercetare de
marketing, servicii de relaţii media, sondaje de
opinie, publicarea de texte publicitare, publicitate
prin televiziune, scrierea de texte publicitare.
38. Comunicaţii prin telefon, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), transmiterea de mesaje, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau alte

mijloace electronice de comunicare), difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, transmisia video
la cerere, servicii de videoconferinţă, transmisia
fără fir (wireless).
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, producţii
de film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, servicii de reporteri de
ştiri, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, închirierea aparatelor de
radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de divertisment sau culturale,
organizarea şi susţinerea de seminarii, producţia
de spectacole, închirierea de înregistrări
sonore, subtitrare, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, înregistrarea pe
casete video, scrierea de texte altele decât cele
publicitare.

───────

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

http://api.osim.ro/video/40/09/40096.mp4
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(210) M 2020 06249
(151) 04/09/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
ROMANIA

(540)

http://api.osim.ro/video/40/10/40105.mp4

TU VOTEZI ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
27.05.24; 02.07.23

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

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

35. Publicitate, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, compilarea
statisticilor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, cercetare de
marketing, servicii de relaţii media, sondaje de
opinie, publicarea de texte publicitare, publicitate
prin televiziune, scrierea de texte publicitare.
38. Comunicaţii prin telefon, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), transmiterea de mesaje, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau alte

mijloace electronice de comunicare), difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, transmisia video
la cerere, servicii de videoconferinţă, transmisia
fără fir (wireless).
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, producţii
de film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, servicii de reporteri de
ştiri, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, închirierea aparatelor de
radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de divertisment sau culturale,
organizarea şi susţinerea de seminarii, producţia
de spectacole, închirierea de înregistrări
sonore, subtitrare, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, înregistrarea pe
casete video, scrierea de texte altele decât cele
publicitare.

───────

http://api.osim.ro/video/40/10/40105.mp4
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(210) M 2020 06250
(151) 04/09/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
ROMANIA

(540)

http://api.osim.ro/video/40/10/40109.mp4

TU VOTEZI ROMÂNIA 9

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
02.07.23

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

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

35. Publicitate, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, compilarea
statisticilor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, cercetare de
marketing, servicii de relaţii media, sondaje de
opinie, publicarea de texte publicitare, publicitate
prin televiziune, scrierea de texte publicitare.
38. Comunicaţii prin telefon, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), transmiterea de mesaje, servicii
de agenţie de presă, furnizarea de forumuri
online, servicii de pager (radio, telefon sau alte

mijloace electronice de comunicare), difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, transmisia video
la cerere, servicii de videoconferinţă, transmisia
fără fir (wireless).
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, producţii
de film, altele decât filmele publicitare, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, servicii de reporteri de
ştiri, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, închirierea aparatelor de
radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de divertisment sau culturale,
organizarea şi susţinerea de seminarii, producţia
de spectacole, închirierea de înregistrări
sonore, subtitrare, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, înregistrarea pe
casete video, scrierea de texte altele decât cele
publicitare.

───────

(210) M 2020 06282
(151) 04/09/2020
(732) GLOBAL RECORDS SRL, STR.

(540)

INNA MAG

TINERETULUI NR. 3, CAM. 1, 
JUDEȚUL CONSTANȚA,SCHITU,
COMUNA COSTINEȘTI,
CONSTANȚA, ROMANIA

http://api.osim.ro/video/40/10/40109.mp4
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, adezivi pentru
papetărie sau menaj, foi, folii și pungi din material
plastic pentru împachetare și ambalare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06345
(151) 08/09/2020
(732) EUROCASH SA, UL. WISNIOWA

11, KOMORNIKI, 62-052, POLONIA
(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,

STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

CRAMA de VIN
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1026070/16.10.2017, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "CRAMA de VIN".

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 12.01.19

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vin.
35. Servicii de vânzare în cadrul magazinelor
specializate pe băuturi alcoolice şi nonalcoolice,

promovarea vânzărilor băuturilor alcoolice şi
non-alcoolice la puncte de vânzare şi standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros prin intermediul magazinelor şi
standurilor de vinuri, băuturi alcoolice şi non-
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros, incluzând vânzarea online de:
vinuri, băuturi alcoolice şi non-alcoolice, servicii
de publicitate, servicii de marketing, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
managementul și administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2020 06365
(151) 09/09/2020
(732) CONTINENTAL ENERGY SRL,

COMUNA RODNA NR. 1470,
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

MER MASINI ELECTRICE
ROMANIA TINE PASUL

CU VIITORUL SINCE 2020
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1010785/19.04.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"MASINI ELECTRICE ROMANIA ".

(531) Clasificare Viena:
18.01.23; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.14; 27.07.01

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

12. Aparate de locomoție terestră, aeriană și
navală.

───────

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

(591) Culori revendicate: verde, albastru,
portocaliu, negru
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(210) M 2020 06384
(151) 09/09/2020
(732) PRONAT SRL, DN 69 KM 10 +

560 M, PARCUL INDUSTRIAL
SÂNANDREI, HALA ARTEMIS
ONE, JUDEŢUL TIMIŞ,
SÂNANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

FALATITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Clătite, Clătite obţinute din compoziţie
Falafel.

───────

(210) M 2020 06397
(151) 09/09/2020
(732) ANA-MARIA ALEXANDRU, STR.

PANSELELOR NR. 10, BL. 135,
SC. 1, ET. 2, AP. 12, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AMA LEADERSHIP ACADEMY
În conformitate cu art.22 din Legea nr.84/1998,

republicată, solicitantul prin adresa nr.
1010187/12.04.2021, declară că nu invocă un drept
exclusiv asupra denumirii LEADERSHIP ACADEMY.

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17

clase:
41. Academii (educație), antrenare (instruire),
organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informații
în domeniul educației, examinări referitoare
la educație, servicii educaționale furnizate de
școli, tehnoredactare computerizată electronică,

organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
instruire practică (demonstrații), furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale,
organizarea și susținerea de seminarii, predare/
servicii educaționale/servicii de instruire, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de
instruire), recalificare vocațională, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 06450
(151) 11/09/2020
(732) SC ASIA FUSION SRL, STR.

JEAN LOUIS CALDERON NR. 33,
CAMERELE NR. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
ŞI 25, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

IMPERIAL TURKISH
CUISINE & STEAKHOUSE

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

34

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:maro, galben, auriu,
negru

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

43. Servicii de restaurant cu specific turcesc.
───────

(210) M 2020 06454
(151) 11/09/2020
(732) TRI FOUR4US SRL, STR. DE

MIJLOC NR. 150-152, CAMERA 1,
SCARA C, AP. 14, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BRUTĂRIE
ARTIZANALĂ simplu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.09;
27.05.10; 05.07.02; 27.01.12

clase:
30. Produse de brutărie, produse de cofetărie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi,
dulciuri, tablete de ciocolată, batoane de cereale

şi batoane energizante, glazuri dulci şi umpluturi
dulci, îngheţată, iaurt îngheţat şi şerbeturi.
35. 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.

───────

(210) M 2020 06455
(151) 11/09/2020
(732) DR. SEBASTIAN POPESCU SRL,

STR. PETRU RARES NR. 66A,
JUDEŢ ARAD, 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

(540)

MAXILO IMPLANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.09.10

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

5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, preparate profilactice
(medicale), pentru dinţi, metale fasonate
pentru stomatologie, ghips pentru scopuri
stomatologice, rășini sintetice utilizate în
stomatologie, discuri abrazive de uz
stomatologic, fluide abrazive de uz stomatologic,
antibiotice pentru utilizare în stomatologie,
materiale stomatologice pentru confecționarea
mulajelor dentare, preparate de curățare

(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, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: verde, albastru, 
gri,alb
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pentru sterilizarea instrumentarului stomatologic,
materiale cu alginate ortodontice pentru
amprente dentare, ceramică dentară, ceară
dentară, aliaje dentare, adezivi de uz dentar,
porțelan pentru proteze dentare, materiale
dentare de bază, benzi adezive pentru proteze
dentare, agenți de sigilare de uz dentar,
materiale de fixare de uz dentar, materiale
dentare pentru plombarea dinților, dezinfectanți
pentru aparate și instrumente dentare, remedii
de uz dentar.
10. Implanturi (proteze) pentru utilizare
în chirurgia maxilo-facială, atele maxilo-
mandibulare utilizate în chirurgia maxilofacială,
maxilare artificiale, proteze pentru implantare
în osul maxilarului, elemente faciale artificiale,
implanturi (proteze folosite în chirurgia facială),
suturi de transplant pentru chirurgie, echipament
stomatologic, scaune stomatologice, ace
stomatologice, oglinzi stomatologice, proteze
stomatologice, seringi stomatologice, mănuși
pentru uz stomatologic, freze folosite în
stomatologie, clești de uz stomatologic, lasere
de uz stomatologic, tuburi de uz stomatologic,
piese protetice pentru stomatologie, aparate și
instrumente stomatologice, implanturi (proteze
folosite în stomatologie), mobilier special pentru
uz stomatologic, irigatoare orale utilizate în
stomatologie, aparate de aspirare pentru uz
stomatologic, măști nazale (de protecție) pentru
uz stomatologic, bonete de protecție pentru
păr, pentru medici stomatologi, aparate pentru
șlefuirea dinților utilizate de medici stomatologi,
implanturi medicale, implanturi dentare din
materiale artificiale, suporturi pentru implanturi
de uz dentar, punți pentru implanturi de uz
dentar, dispozitive ortodontice de contenție,
aparate ortodontice, instrumente ortodontice.
41. Furnizare de cursuri de educație continuă
în domeniul stomatologic, servicii de educație
și instruire referitoare la asistența medicală,
desfășurare de seminarii de instruire în domeniul
medical, organizarea și conducerea de seminarii
în domeniul medical, organizare de seminarii
referitoare la instruire, organizare de seminarii cu
scop educativ, organizare de seminarii pe teme
de educație, organizare de seminarii și congrese
în domeniul medicinei.
44. Servicii de anestezie dentară, servicii de
igienă dentară, servicii de chirurgie, servicii
de chirurgie estetică și plastică, servicii de
consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de clinici de chirurgie estetică
și plastică, servicii de stomatologie estetică,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii de
stomatologie, servicii de ortodonție, servicii de

consultanță referitoare la implanturile prostetice,
servicii medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de consiliere în materie
de probleme medicale, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și tratamentul persoanelor, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, consultații stomatologice, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice.

───────

(210) M 2020 06466
(151) 14/09/2020
(732) DANIEL-CONSTANTIN SCHEIN,

STR. NICOLAE TITULESCU NR.
15, PARTER, AP. 6, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU, NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018

(540)

Junii Timișului Ansamblul
Folcloric de cântece și

Dansuri Timișoara ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.04;
02.07.04

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

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

───────
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(210) M 2020 06543
(151) 16/09/2020
(732) CENTRUL EUROPEAN DE

DESPAGUBIRI SRL, STRADA
FAGARAS NR. 21, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

cede CENTRUL EUROPEAN
DE DESPAGUBIRI

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
compensare, financiară, subscrierea asigurărilor
de viaţă, procesarea cererilor de despăgubiri,
acordare de consultanță (financiară) experților
care evaluează cererile de despăgubiri,
consultanţă în asigurări, informaţii în domeniul
asigurărilor, managementul financiar al plăţilor/
rambursărilor pentru terţi, servicii financiare.

───────

(210) M 2020 06568
(151) 17/09/2020
(732) CABINET DE AVOCAT ROBERT

BUCUR - PRIN AVOCAT TITULAR
ROBERT BUCUR, STR. CENTURII
NR. 9, BL. 113, SC. B, ET. 9, AP.
83, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ASOCIAŢIA pentru
EDUCAŢIE şi SPORT
a AVOCAŢILOR 2020

(531) Clasificare Viena:
17.03.01; 21.03.01; 20.07.01; 26.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.15

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

16. Articole de papetărie și accesorii educative,
afişier (articole de birou), agende datate,
agende de birou, agende de buzunar, agende
de planificare pentru birou, agende folosite
în papetărie, agende personale, agende
săptămânale, albume foto și albume pentru
colecționari, articole de papetărie pentru birou,
articole de papetărie pentru scris, articole
de papetărie, confecționate din hârtie, articole
pentru birou, ascuțitori de creioane, bibliorafturi
(birotică), bibliorafturi de prezentare, bibliorafturi
pentru birou, blocnotes de birou, blocnotesuri,
caiete, caiete de scris, caiete școlare, calendare
de birou, calendare de perete, calendare tipărite,
carnete, carnete cu foi detașabile, carnete
de notițe, carnețele, cărți cu nume, cărți de
desenat sau de scris, cărți de onoare, cărți
pentru semnături, coli de hârtie (papetărie), coli

(591) Culori revendicate: gri, negru, albastru,
verde, alb
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de hârtie pentru notițe, coperte (coperți) din
hârtie pentru cărți, coperte (papetărie), coperte
de protecție pentru cărți, coperți de dosar,
creioane colorate, creioane cu mină colorată,
creioane de colorat, creioane tip carioca, dosare,
ecusoane din hârtie, etichete adezive, etichete
adezive din hârtie, etichete adezive tipărite,
etichete autocolante (papetărie), felicitări (care
însoțesc) cadouri, fișe (papetărie), foi de hârtie
(papetărie), ghiduri numerotate (tipărituri), hârtie
de scris, hârtie pentru scrisori, insigne din
carton, insigne de hârtie, invitații (articole de
papetărie), jurnale și agende, mape, markere
cu gel fluorescent, articole de papetărie, pixuri
colorate, planificatoare de perete (articole de
birou), plicuri, rame pentru fotografii, rechizite
școlare, rigle pentru desen, semne adezive
(articole de papetărie), semne de carte, semne
de carte din hârtie, suporturi din hârtie sau carton
pentru afişe, cărți de desen, bannere din hârtie,
stegulețe decorative din hârtie, stegulețe din
hârtie, suporturi de pahare din hârtie, suporturi
din carton pentru pahare, suporturi pentru halbe
de bere din hârtie sau carton, pungi cu mânere
din hârtie sau plastic pentru ambalat.
25. Articole de îmbrăcăminte de agrement,
articole de îmbrăcăminte impermeabile, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte termice, articole pictate
în jurul gâtului, bandane, baticuri, baticuri
de purtat la gât, baticuri de pus pe cap,
batiste de buzunar, bentițe de gât (părți de
articole de îmbrăcăminte), bentițe de protecție
pentru urechi, benzi antiperspirante pentru
încheietură, benzi pentru încheietura mâinii,
bermude, blazere, bluze, bluze cu glugă, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze de trening,
bluze scurte, bluze spore bluze sport cu mâneci
scurte, bluze și șorturi pentru sport, body-uri
(lenjerie de corp), bretele pentru bărbați, cămăși,
cape și pelerine, cămăși stil sport, ciorapi,
ciorapi 3/4, ciorapi antiperspiranți, colanți,
cravate, echipament sportiv (îmbrăcăminte,
încălţăminte), eșarfe (articole de îmbrăcăminte),
eșarfe de pus pe cap, eșarfe pentru gât (fulare),
fulare (îmbrăcăminte), hanorace, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru activități în aer liber,
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
îmbrăcăminte pentru sport, jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport, jachete sport,
jambiere, jambiere pentru genunchi (articole
de îmbrăcăminte), lenjerie de corp termică,
maiouri pentru sport, maiouri sportive, mantale
de ploaie, mănuși (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni, pantaloni de trening scurți, pantaloni
scurți pentru sport, pantaloni sport, pantaloni

sportivi, pelerine impermeabile, pulovere, replici
de echipamente de fotbal (îmbrăcăminte,
încălţăminte), seturi de maiouri și șorturi (articole
vestimentare), şorturi, jartiere pentru șosete
bărbătești, șosete pentru bărbaţi, pantaloni de
trening, treninguri (pentru sport), tricouri, tricouri
pentru fotbal, tricouri polo, uniforme, uniforme
pentru arbitri, veste de antrenament, bascheți,
crampoane pentru ghete de fotbal, ghete de
fotbal, ghete sport, încălțăminte de fotbal,
încălțăminte de sport, pantofi de sport, pantofi
de fotbal, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod, șepci
cu cozoroc, pălărioare de soare, șepci (articole
de îmbrăcăminte), șepci sportive, șepci și căciuli
pentru sport, viziere (articole de îmbrăcăminte),
bretele de pantaloni, cozoroace.
28. Apărătoare de tibie pentru uz sportiv,
apărători de cot (articole de sport), apărători
de genunchi (articole de sport), apărători
de tibie (articole de sport), apărători de
tibie pentru fotbal, articole de gimnastică și
de sport, articole de sport, discuri pentru
sport, echipament pentru fotbal (articole de
sport), echipamente pentru sport (articole de
sport), genți adaptate articolelor de sport,
jocuri sportive, mănuși confecționate special
pentru sport, mingi (articole sportive), mingi de
fotbal, mingi de plajă, mingi pentru practicarea
sporturilor, mingi pentru sport, protecții de corp
pentru sport, protecții pentru portari (articole
de sport), protecții utilizate în activități sportive,
animale de jucărie, baloane pentru joacă,
figurine de jucărie, jucării, jucării de pluș, mingi
de joacă, mingi de joc, păpuşi (jucării).
35. Administrare de concursuri în scopuri
publicitare, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere publicitară,
managementul afacerilor pentru manifestări
sportive (pentru terți), negociere de contracte
de publicitate, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, furnizare
de informații despre produse de larg consum
prin Internet, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru
clienți cu privire la selecția produselor și
articolelor de achiziționat, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, servicii de comenzi online, servicii
de telemarketing, afisaj (publicitate exterioară),
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
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campanii de marketing, 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,
căutare de sponsorizare, compilare, producție
și diseminare de material publicitar, concepere
de broșuri publicitare, concepere de fluturași
publicitari, concepere de logouri publicitare,
concepere de material publicitar, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promotional, crearea materialului
publicitar, dezvoltare de campanii promoționale,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, expoziții
comerciale și servicii expoziţionale cu scop
comercial şi publicitar, furnizare de informații
de marketing, furnizare de informații publicitare,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, informații de marketing,
închiriere spațiu publicitar, închirierea minutelor
publicitare și a presei, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing digital,
marketing direct, întocmire de reclame,
marketing promoțional, distribuirea de mostre
de produse, organizare de lansări de produse,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de trageri la sorți cu premii în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare de bunuri și
servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare și de comunicații, promovare de
competiții și evenimente sportive, promovare de
concerte muzicale, promovare de evenimente
speciale, promovare de produse și servicii
ale altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, promovare de produse
și seivicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de lnternet, promovare
de produse și servicii pentru terți, promovare
(publicitate) de concerte, promovare (publicitate)
de călătorii, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive

internaționale, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea comercială, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin Internet,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale promoționale, publicare de materiale
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, publicitate, publicitate în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare ia evenimente sportive
internaționale. publicitate online, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
Internet, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate radio și de televiziune,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, realizare de broșuri publicitare,
realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
realizare de materiale publicitare, realizare de
material publicitar.
41. Furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații on-line, publicare de
broșuri, publicare de anuare, publicare de
buletine informative, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cărți, publicare
de cataloage, publicare de cărți educative,
publicare de cărți audio, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți electronice și
periodice pe Internet, publicare de cărți și
periodice electronice online, publicare de cărți și
recenzii, publicare de cărți și reviste, publicare
de cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
de documente, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de lucrări
științifice, publicare de manuale, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin Internet, publicare
de materiale educative, publicare de materiale
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editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale tipărite
privind drepturile de proprietate intelectuală,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe Internet, publicare de
materiale tipărite, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de periodice și cărți în format
electronic, publicare de publicații periodice,
publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, publicare de reviste, publicare
de reviste cu informații științifice, publicare
de reviste electronice, publicare de reviste pe
Internet, publicare de reviste în format electronic
pe Internet, publicare de reviste și cărți,
publicare de texte altele decât cele publicitare,
publicare de texte educative, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
de ziare electronice accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, 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 publicațiilor electronice, publicare multimedia
de cărți, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare on-line de cărți și reviste.
publicare online de ziare electronice, publicare
și editare. de materiale tipărite, publicarea de
calendare, publicarea de fotografii, redactarea
de texte, altele decât cele publicitare, activități
culturale, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), cluburi de fani (divertisment),
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, coordonare de
evenimente culturale, desfășurare de ceremonii
în școpuri de divertisment, divertisment,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de tipul turneelor, divertisment
difuzat prin televiziune prin rețele IP, divertisment
difuzat prin TV fără fir, divertisment difuzat într-
o rețea globală de comunicații, divertisment
furnizat prin intermediul televiziunii prin cablu,
divertisment interactiv, divertisment interactiv
online, divertisment on-line, divertisment pe
Internet, educație și instruire, fotoreportaje,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, furnizare de centre de

recreere, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment online
sub formă de campionate sportive fantastice,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de informații despre divertisment
prin intermediul Internetului, furnizare de
informații despre divertisment prin mijloace
electronice, furnizare de informații despre
activități culturale, furnizare de informații prin
intermediul paginilor web pentru jucători cu
privire la scorurile lor la jocuri, furnizare de știri
referitoare la sport, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități de recreere
în grup, 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
evenimente în scopuri culturale, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare de
festivaluri, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri culturale, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de turnee de recreere, organizare
de tururi ghidate, organizare și coordonare
de activități culturale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de premii,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizare și prezentare de
spectacole, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizarea de
spectacole în scopuri culturale.

───────
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(210) M 2020 06648
(151) 21/09/2020
(732) DE MAR SPECIAL S.R.L.,

STRADA GARII, NR. 731, JUDEŢ
BRAŞOV, SAT HARMAN,COMUNA
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

ELEGANT HOUSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 29.01.13

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri, marketing imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de promovare
în domeniul construcţiilor, şi anume organizarea
de proiecte de promovare a construcţiilor la
nivel de organizaţie, servicii de coordonare de
proiecte de afaceri pentru proiecte de construcţii,
dezvoltare de concepte de utilizare pentru bunuri
imobiliare în domeniul economic, mediere şi
încheiere de tranzacţii comerciale pentru terţi.
36. Afaceri imobiliare, acordare de finanţare
pentru promovarea proiectelor imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare şi de imobile,

închiriere de apartamente, servicii imobiliare,
servicii de finanţare pentru achiziții imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, servicii pentru construcţii, şi anume
pregătire financiară a proiectelor de construcţii,
curtaj în proprietăţi imobiliare, dezvoltare de
concepte de utilizare pentru imobile din punct
de vedere financiar, gestionarea proprietăţilor
(imobiliare).
37. Servicii de construcţii, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construire de proiecte
imobiliare, servicii de antreprenoriat, şi anume
realizarea proiectelor de construcţie (servicii de
construcţii).
43. Restaurante şi cazare temporară, închiriere
de cazare temporară în case şi apartamente
de vacanţă, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanţă, servicii de cazare
hotelieră, servicii de cazare temporară, servicii
ale agenţiilor de cazare, organizare de
cazare pentru turişti, servicii de cazare pentru
evenimente, servicii de cazare pentru vacanţe.

───────

(591) Culori revendicate: Bej, Auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06684
(151) 22/09/2020
(732) XTREME ANG MARKETING, BLD.

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

(540)

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

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

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.09.23

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

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

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

───────

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

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 
7490C), roșu (Pantone 711 C), roz 
(Pantone7625 C), negru (Pantone 
Neutral BlackC)
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(210) M 2020 06736
(151) 23/09/2020
(732) SC OCTIMA VINIS SRL,

SAT MOCESTI NR. 215,
JUDEŢ PRAHOVA, COMUNA
IORDACHEANU, 107311,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

OPUS FABULA FETEASCA
NEAGRA DEMIDULCE /
2018 GRAMOFON Wine

Prin scrisoarea de răspuns nr. 1010620/15.04.2021,
solicitantul/mandatarul a depus declaraţia

pentru neinvocarea unui drept exclusiv pentru
denumirea FETEASCA NEAGRA DEMIDULCE.

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 25.01.25; 11.03.01; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2020 06757
(151) 24/09/2020
(732) NORDCONT SRL, SAT MICA,

NR.241, JUD. CLUJ, COMUNA
MICA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

T&T KARTING TRANSILVANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.02; 02.01.08;
18.01.07

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive şi culturale, servicii de agrement
(recreere), cluburi de agrement cu instalaţii
sportive (divertisment), activități sportive şi de
recreere, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
competiții, furnizare de centre de recreere,
furnizare de instalaţii de recreere, furnizare de
instalaţii de joacă pentru copii, furnizare de
spaţii pentru petrecerea timpului liber şi recreere,
turnee sub formă de servicii de divertisment,
organizare de turnee de recreere, organizare de
curse automobilistice, de tururi și de evenimente
de curse.

───────

(591) Culori revendicate: maro (Pantone
7595), aramiu, cupru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

43

(210) M 2020 06782
(151) 24/09/2020
(732) FUDULACHE IOAN

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
COMUNA CASIN NR. 5, JUDEŢ
BACĂU, SAT CASIN, BACĂU,
ROMANIA

(540)

FERMA BOGDĂNEȘTI

(531) Clasificare Viena:
03.04.01; 03.04.02; 06.07.08; 05.07.24;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne și produse din carne, extracte din
carne, specialităţi din carne, produse din carne
preparate, produse din carne de bovine, produse
din carne de caprine, pastramă din carne de
vită, chiftele din carne de pui, chiftele din carne
de vită, mezeluri, mezeluri vegetariene, produse
din carne sub formă de hamburger, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate obținute din carne de pui,
gemuri, legume feliate, la conservă, fructe feliate,
la conservă, ouă și produse din ouă, produse
lactate și înlocuitori, produse lactate din lapte de
capră şi de vacă în stare proaspătă, deserturi reci
din produse lactate, produse tartinabile lactate

cu conținut redus de grăsimi, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume.
31. Fructe și legume proaspete, puieți de uz
agricol, semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe pentru horticultură,
seminţe de flori, semințe de plantat, semințe
pentru agricultură, semințe pentru semănat,
amestecuri de semințe sălbatice brute şi
neprocesate, animale vii, alimente pentru
animale de fermă.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi nealcoolice,
siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice,
băuturi nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice
din fructe, rachiu, vin.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură cu: carne și produse din
carne, extracte din carne, specialităţi din carne,
produse din carne preparate, produse din carne
de bovine, produse din carne de caprine,
pastramă din carne de vită, chiftele din carne de
pui, chiftele din carne de vită, mezeluri, mezeluri
vegetariene, produse din carne sub formă de
hamburger, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui, gemuri, legume feliate,
la conservă, fructe feliate, la conservă, ouă și
produse din ouă, produse lactate și înlocuitori,
produse lactate din lapte de capră şi de vacă
în stare proaspătă, deserturi reci din produse
lactate, produse tartinabile lactate cu conținut
redus de grăsimi, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu fructe și
legume proaspete, puieți de uz agricol, semințe
naturale, semințe brute, semințe neprocesate,
semințe pentru horticultură, seminţe de flori,
semințe de plantat, semințe pentru agricultură,
semințe pentru semănat, amestecuri de semințe
sălbatice, animale vii, alimente pentru animale
de fermă (exceptând transportul lor), servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri de fructe, siropuri pentru băuturi, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, băuturi
nealcoolice, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice din fructe, rachiu, vin (exceptând
transportul lor), servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, administrare
a afacerilor pentru magazine şi restaurant,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea magazinelor şi restaurantelor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de publicitate,

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

(591) Culori revendicate: maro, albastru,
verde, roşu, galben



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

44

marketing şi promovare pentru carne şi produse
din carne, extracte din carne, specialităţi din
carne, produse din carne preparate, produse din
carne de bovine, produse din carne de caprine,
pastrama din carne de vită, chiftele din carne
de pui, chiftele din carne de vită, mezeluri,
mezeluri vegetariene, produse din carne sub
formă de hamburger, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), mâncăruri
preparate obţinute din carne de pui, gemuri,
legume feliate, la conservă, fructe feliate, la
conservă, ouă şi produse din ouă, produse
lactate şi înlocuitori, produse lactate din lapte de
capră şi de vacă în stare proaspăta, deserturi reci
din produse lactate, produse tartinabile lactate
cu conţinut redus de grăsimi, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, paste de fructe şi legume, fructe şi
legume proaspete, puieţi de uz agricol, seminţe
naturale, seminţe brute, seminţe neprocesate,
seminţe pentru horticultură, seminţe de flori,
seminţe de plantat, seminţe pentru agricultură,
seminţe pentru semănat, amestecuri de seminţe
sălbatice, animale vii, alimente pentru animale
de fermă, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri de fructe, siropuri pentru băuturi, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, băuturi
nealcoolice, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice din fructe, rachiu, vin, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerţul
electronic, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul şi ridicata de carne şi
produse din carne, extracte din carne, specialităţi
din carne, produse din carne preparate, produse
din carne de bovine, produse din carne de
caprine, pastrama din carne de vită, chiftele din
carne de pui, chiftele din carne de vită, mezeluri,
mezeluri vegetariene, produse din carne sub
formă de hamburger, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), mâncăruri
preparate obţinute din carne de pui, gemuri,
legume feliate, la conservă, fructe feliate, la
conservă, ouă şi produse din ouă, produse
lactate şi înlocuitori, produse lactate din lapte de
capră şi de vacă în stare proaspătă, deserturi reci
din produse lactate, produse tartinabile lactate
cu conţinut redus de grăsimi, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, paste de fructe şi legume, fructe şi
legume proaspete, puieţi de uz agricol, seminţe
naturale, seminţe brute, seminţe neprocesate,
seminţe pentru horticultura, seminţe de flori,
seminţe de plantat, seminţe pentru agricultură,
seminţe pentru semănat, amestecuri de seminţe
sălbatice brute şi neprocesate, animale vii,
alimente pentru animale de fermă, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri de fructe,
siropuri pentru băuturi nealcoolice, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, băuturi

nealcoolice băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice din fructe, rachiu, vin, servicii de
analiză de piaţă privind vânzarea de bunuri,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
şi ridicata, furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet, servicii de
intermediere comercială, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
marketing în domeniul restaurantelor, asistenţă
pentru administrarea afacerilor în domeniul
înfiinţării şi exploatării restaurantelor.
43. Servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii de cazare hotelieră, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, furnizarea de recenzii
despre restaurante, restaurante cu autoservire,
servicii de catering tip fast-food cu autoservire.

───────

(210) M 2020 06824
(151) 25/09/2020
(732) BEST ACHIZITII SRL, BLD.

FERDINAND I, SC. A, ET. 3, AP. 9,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021393,
ROMANIA

(540)

BEST ACHIZITII
www.bestachizitii.ro

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

înregistrată cu nr. OSIM 1007436/16.03.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „www.bestachizitii.ro".
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(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.18; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 348C), verde deschis
(Pantone 7737C), galben (Pantone
611C), albastru (Pantone 7711C), negru

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06832
(151) 26/09/2020
(732) ANA ŢALEA, STR.

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

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

(540)

36,6 FEBRĂ DURERE
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1007977/23.03.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „36,6” şi „ FEBRĂ DURERE ".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 02.01.23

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț
cu amănuntul online, servicii de comerţ cu
ridicata, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, informare cu privire la produse
de consum, servicii de agenții de import și
export, servicii de mediere și negociere în
afaceri, servicii de comenzi (vânzare), servicii de
comparare a prețurilor, servicii de aprovizionare
pentru terți (servicii de achiziții pentru terți),
servicii de abonament, relaţii publice, închirierea
spaţiului publicitar, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru, verde, galben
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(210) M 2020 06838
(151) 28/09/2020
(732) S.C. FIM FOOD INDUSTRY

(540)

TRANSYLVANIA'S
Finest Foods

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1010871/19.04.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: „TRANSYLVANIA'S Finest Foods".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 06841
(151) 28/09/2020
(732) S.C. FIM FOOD INDUSTRY

(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

(540)

Transylvanian Truffles
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1010868/19.04.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „Transylvanian Truffles".

MANAGEMENT S.R.L., STR. 
1 DECEMBRIE1918, NR. 28/204,
JUDETUL MUREȘ, TÂRNĂVENI,
MUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., 
STR. 11 IUNIE NR. 51, BL. 1, SC. A, 
ET. 1, AP.5, BUCURESTI, 040171, 
ROMANIA

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

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

MANAGEMENT SRL, STR. 
1 DECEMBRIE 1918, NR. 28/204,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRNĂVENI,
MUREȘ, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.13.25

clase:
29. Trufe conservate.
31. Trufe proaspete.
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 trufelor
conservate și a trufelor proaspete (exceptând
trasnportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 06850
(151) 28/09/2020
(732) PETRUT MARIAN DUTA, STR.

ALIMAN NR. 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

T TOTUL DIN STICLĂ
sticlă printată cabine

de duș oglinzi led

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.11.14

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

19. Cabine de duș din sticlă, pereți din sticlă,
panouri din sticlă, uși din sticlă, fațade de sticlă
(nemetalice), panouri din sticlă pentru ferestre,
sticlă securizată folosită în construcții, panouri
din sticlă pentru uși, sticlă plată laminată (pentru
construcții), plăci din sticlă (nu pentru acoperiș),
uși transparente din sticlă pentru clădiri, panouri
din geam dublu (nemetalice) care conțin sticlă
izolatoare.
20. Uși din sticlă pentru mobilier, uși
transparente din sticlă pentru mobilier, uși
fabricate din sticlă pentru mobilier, panouri din
sticlă pentru afișarea reclamelor (neluminoase),
sticlă destinată la înrămarea operelor de artă.
21. Sticlă colorată semiprelucrată, sticlă pictată,
sticlă ornamentală, sticlă colorată decorativă,
sticlă termorezistentă semiprelucrată, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, obiecte de artă
din sticlă, opere de artă din sticlă, sticlă
decorativă (nu pentru construcții), panouri din
sticlă (articol semiprelucrat), sticlă plană colorată
(nu pentru construcții), sticlă plată laminată (nu
pentru construcții), sticlă laminată (diferită de
cea pentru construcții), sticlă pentru geamuri
de vehicule (produse semiprelucrate), sticlă
neprelucrată (cu exceptia sticlei folosite în
construcție), foi din sticlă (cu excepția sticlei
folosite in construcții).
37. Servicii de sticlărie, montare de geamuri
(lucrări cu sticlă).

───────

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06881
(151) 28/09/2020
(732) KULTUR PROJECT SRL, SAT

CINCSOR NR. 212, JUDEȚUL
BRAȘOV, 507261, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

cincșor transilvania case de
oaspeți BY KULTUR PROJECT

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

nr.1011499/26.04.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii:"cincșor transilvania case de oaspeți".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 26.11.12; 29.01.04

clase:
43. Servicii de hanuri turistice, servicii de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații sub formă de rețete
de băuturi, 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 agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
agenții de turism pentru efectuarea de rezervări
la hotel, cazare temporară, servicii de cazare
hotelieră, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), organizare de cazare temporară,

agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare pentru
vacanțe, furnizare de cazare pentru vacanțe,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii de
cazare pentru reuniuni, rezervare de cazare la
hotel, servicii ale agențiilor de cazare, asigurare
de facilități pentru târguri (cazare), închirieri
de spații de cazare temporară, servicii de
cazare în stațiuni turistice, servicii de camping
pentru turiști (cazare), rezervări de spații de
cazare temporară, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de spații de cazare temporară mobilate,
rezervare de locuri de cazare pentru turiști,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
închiriere de locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, rezervare de spații de cazare
în cadrul campingurilor, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, servicii de rezervare
de locuri de cazare pentru vacanțe, furnizare
de cazare temporară ca parte a pachetelor
de ospitalitate, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
ale agențiilor de rezervare de locuri de cazare
(time-share), furnizare de informații cu privire
la rezervarea de locuri de 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 catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, servicii de
catering în exterior, servicii de catering pentru
firme, serviciu de catering pentru instituții, 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, servicii de catering pentru
centre de conferințe, servicii de consultanță în
domeniul cateringului, servicii de catering pentru
instituții educaționale, servicii de catering pentru

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cantinele firmelor, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de catering
pentru săli/spații special amenajate pentru
expoziții, 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, consultaţii privind
reţetele de gătit, furnizare de informaţii cu
privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete de
băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor,
pregătirea şi furnizare de alimente şi băuturi
destinate consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare

───────

(210) M 2020 06927
(151) 30/09/2020
(732) SC NUR TRADE SRL, B-DUL

(540)

Whisper handmade jewelry

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 27.05.01; 27.05.17

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase şi semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2020 06948
(151) 08/10/2020
(732) IMPANSAN, BULEVARDUL

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

(540)

TOP SCAUNE
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1009443/05.04.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: SCAUNE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 12.01.09

clase:
20. Cadre de paturi, cadre pentru saltele, paturi,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi de tip beanbag, paturi din lemn, paturi
divan, paturi pentru copii, paturi pliante, paturi
portabile, paturi portabile pentru bebeluși, paturi
supraetajate, rame pentru baldachine de paturi,
somiere pentru paturi, structuri pentru paturi,
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, tăblii de pat, pătuțuri-leagăn pentru
bebeluși, accesorii pentru baie sub formă de
mobilier, accesorii pentru dulapuri (nemetalice),
articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), articole pentru organizarea hainelor

TRAIAN, BLOC S3, P., JUD.
NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ, 
610136,  NEAMȚ, ROMANIA

DOROBANȚILOR, NR. 47, BL. B14,
SC. 4, ET. 3, AP. 56, CAMERA 1,
BRAILA, BRĂILA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(piese de mobilier), articole pentru pătuțuri
(cu excepția lenjeriei de pat), banchete cu
rafturi, bancuri (mese) de lucru industriale,
bancuri de lucru (mobilier), bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, bare pentru rafturi
(mobilier), baze pentru mese, scaune înalte
pentru bebeluși, benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru mobilier, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, bibliorafturi pentru
depozitarea revistelor (mobilier), etajere pentru
biblioteci, polițe pentru biblioteci, birouri, birouri
cu rulou, birouri cu înălțime reglabilă, bănci
(mobile), birouri mobile pentru scris, birouri
modulare (mobilier), birouri portabile, birouri și
mese, bufeturi, butuci (mese pentru măcelari),
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electronice, cadre
pentru divane, canale pentru rafturi, canapele
(care sunt extensibile), canapele de două locuri,
canapele de perete, canapele extensibile, capre
de lemn (mobilier), cartoteci (mobilier), casete
pentru chei, cărucioare (mobilier), comode,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, console nemetalice
pentru polițe, corniere (nemetalice) pentru
mobilier, corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), corpuri de birou independente, corpuri
de bucătărie, corpuri de dulapuri, cotiere
pentru mobilă, coveți nemetalice, coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), cutii de
lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii pentru
jucării (mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive de fixare nemetalice
pentru rafturi, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), dozatoare fixe
de prosoape, care nu sunt metalice, divane
cu spații de depozitare, divane din lemn,
dulapuri ca mobilier, dulapuri cu bază, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de bucătărie, dulapuri de farmacie,
dulapuri de haine, dulapuri de siguranță, dulapuri
de siguranță nemetalice (mobilier), dulapuri
izolate fonic (mobilier), dulapuri încastrate,
dulăpioare, dulăpioare suspendate, dulapuri
(mobilier), dulapuri pentru baie, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru coșurile de gunoi, dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru discuri
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri pentru
separarea camerei, dulapuri pentru stocarea
materialelor, dulapuri pentru toaletă, dulapuri
pentru unelte din metal, dulapuri pentru vase,

dulapuri pentru veselă, ecrane (mobilier) pentru
folosire ca despărțitoare de încăperi în birouri,
ecrane de prezentare (mobilier), elemente de
expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
elemente de legătură nemetalice pentru mobilier,
elemente de mobilier, elemente de separare
individuale (mobilă), etajere de birou, etajere
pentru chiuvete, etajere pentru încălțăminte,
extensii pentru mese, fișiere (cartoteci) sub
formă de mobilier, fotolii de tip beanbag,
fotolii rabatabile, fotolii rabatabile (mobilier),
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară, fotolii
puf), mânere de sertare (nemetalice), mânere
nemetalice pentru mobilier, mânere rotunde
pentru sertare (nemetalice), măsuțe, măsuțe
auxiliare, măsuțe de ceai, măsuțe de toaletă,
măsuțe pentru computere, măsuțe pentru mașini
de scris, măsuțe portabile de pus în poală,
mese (mobilier), mese de conferință, mese
de expunere, mese de lucru, mese de lucru
pentru proiectanți, mese de lucru pentru tâmplari,
mese de proiectare, mese de scris pentru
birouri, mese de toaletă, mese de toaletă
(mobilier), mese laterale, mese pentru birouri,
mese pentru case de marcat, mese pentru
computer, mese pentru săli de mese, mese
pliante, mobile care se pot transforma în
pat, mobile de birou, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier baie,
mobilier casnic confecționat din lemn, mobilier
combinat, mobilier cu rafturi pentru perete,
mobilier de baie, mobilier de baie modular,
mobilier de bucătărie, mobilier de bucătărie
cu înălțime reglabilă, mobilier de exterior,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată,
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobilier
de interior, mobilier de uz casnic, mobilier
de uz industrial, mobilier din lemn, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier integrat,
mobilier în miniatură confecționat din fibră de
lemn, mobilier în miniatură confecționat din
lemn, mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier pentru arhivare, mobilier pentru cameră
de zi, mobilier pentru cantine, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, mobilier pentru dormitor,
mobilier pentru expunerea produselor, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru persoane
cu handicap fizic, cu mobilitate redusă și
invalide, mobilier pentru săli (de spectacole, de
conferințe), mobilier pentru zonă de relaxare,
mobilier pentru șezut, mobilier pentru vestiare,
mobilier rabatabil pentru șezut, mobilier realizat
din șipci, mobilier transformabil, mobilier școlar,
module nemetalice demontabile (mobilier),
module pentru depozitare (mobilier), muluri
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pentru mobilier (ornamente), noptiere, obloane
de interior, panouri de lemn pentru mobilier,
panouri de mobilier, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
panouri despărțitoare din lemn pentru mobilier,
panouri despărțitoare mobile (mobilier), panouri
despărțitoare pentru mobilier, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), panouri
separatoare (mobilier), panouri sub formă de
mobilier, panouri sub formă de piese de mobilier,
paravane (mobilier), paravane (mobilier) pentru
birouri, paravane despărțitoare (mobilier),
paravane separatoare (mobilier), paravane
simple (mobilier), partiții de birou mobile
(mobilier), partiții mobile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, picioare de masă,
picioare de scaun, picioare de sprijin (mobilier),
picioare pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă,
piedestaluri, piedestaluri (mobilier), piese de
asamblare pentru mobilier, piese de mobilier,
piese de mobilier nemetalice, piese pentru
sisteme de rafturi (nemetalice), pioneze
nemetalice pentru tapițerie, plăci frontale de
dulapuri, plăci frontale pentru sertare, polițe,
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
protecții pentru mobilier, pupitre, rafturi (mobilier)
confecționate în principal din lemn, utilizate
pentru depozitare, rafturi (mobilier) din lemn,
rafturi de depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
de depozitare pentru echipamente de fitness,
rafturi de depozitare pentru haltere, rafturi de
magazin, rafturi de depozitare pentru obiecte de
artă, rafturi de perete (structuri) din materiale
nemetalice, rafturi de perete nemetalice
(mobilier), rafturi de prezentare mobile (mobilier),
rafturi de stocare nemetalice transportabile
(mobilier), rafturi din lemn (mobilier), rafturi
înclinate, rafturi modulare (mobilier), rafturi
nemetalice (mobilier), rafturi pentru alimente,
rafturi pentru birou (mobilier), rafturi pentru
comercializare la set, rafturi pentru consignație
(mobilier), rafturi pentru depozitare, rafturi pentru
dulapuri de îndosariere (mobilă), rafturi pentru
vinuri (mobilier), rafturi pliante, rafturi sub formă
de cutii, rafturi prefabricate (mobilier), rafturi
suspendate pentru depozitare (mobilier), rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, mobilier pentru saloane, scaune,
scaune adaptate pentru bebeluși, scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, scaune ca mobilier de
birou, scaune cu ax, scaune cu bază, scaune
cu roți pivotante, scaune cu spătar rabatabil,
scaune de baie pentru bebeluși, scaune de

baie portabile pentru bebeluși, destinate utilizării
în cada de baie, scaune de birou, scaune
de conferință, scaune de copii, scaune de
lucru, scaune de lucru pentru persoane cu
handicap fizic și cu mobilitate redusă, scaune
de susținere, scaune ergonomice, scaune înalte
(mobilier), scaune pentru banchet, scaune
pentru baruri, scaune pentru bebeluși, scaune
pentru desenatori, scaune pentru săli de mese,
scaune pliante, scrinuri, scrinuri (mobilier),
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, separatoare pentru
sertare, separatoare rafturi (nemetalice), sertare
(piese de mobilier), sertare de bani nemetalice,
sertare pentru stocarea cartelelor și a cardurilor
(mobilier), seturi de mobilier cu trei piese
pentru salon, seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, stații
de lucru pentru calculator (mobilier), stații
de lucru (mobilier), suport pentru imprimantă
(mobilier), suporturi audio (mobilier) pentru
utilizare cu echipamente audio, suporturi cu
mai multe poziții (mobilier), suporturi cu rotile
(mobilier), suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de raft nemetalice, șifoniere, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, suporturi de
umbrele, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilă, suporturi nemetalice pentru
rafturi (piese de mobilier), suporturi nemetalice
pentru unelte, montate pe perete, suporturi
pentru chei (mobilier), suporturi pentru cărți
(mobilier), suporturi pentru difuzoare (mobilier),
suporturi pentru mașini de calcul, suporturi
pentru prosoape (mobilier), suporturi pentru
scaun reglabile, suporturi, nu din metal, pentru
susținerea meselor, suporturi pentru telefon
(mobilier), suporturi pentru utilizări multiple
(mobilier), suporturi rotative (mobilier), suprafețe
de lucru (mobilier), suprafețe de lucru (piese de
mobilier), suprafețe de lucru portabile (mobilier),
suprafețe de lucru sub formă de mobilier,
suprafețe de scris portabile (mobilier), tablouri de
agățat chei, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete cu ax, taburete pentru picioare, taburete
pentru picioare, montate în perete, tejghele
(mobilier), tejghele de lucru (mobilier), tetiere
(mobilă), tăblii masă, unități de bucătărie,
țarcuri pentru bebeluși, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități de
colț (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de depozitare cu suport (mobilier), unități
de garderobă care pot fi stivuite (mobilier), unități
de mobilier, unități de mobilier amplasate sub
chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier),
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unități pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru
perete (mobilier), uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, uși glisante nemetalice pentru
mobilier, uși glisante pentru mobilier, uși glisante
pentru șifonier, uși pentru garderobă, uși pentru
mobilier, uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cadre de paturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cadre pentru saltele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu paturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu paturi ajustabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu paturi
care includ și divane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu paturi de tip beanbag,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu paturi din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu paturi divan, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu paturi
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu paturi pliante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu paturi portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu paturi
portabile pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu paturi supraetajate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
rame pentru baldachine de paturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu somiere
pentru paturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu structuri pentru paturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
confecționate din lemn flexibil pentru saltele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tăblii de pat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pătuțuri-leagăn pentru bebeluși,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru baie sub formă de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de organizare de dulap (piese de mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole pentru organizarea hainelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu banchete cu rafturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bancuri (mese) de lucru
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bancuri de lucru, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bare pentru rafturi
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baze pentru mese, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune
înalte pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu benzi decorative din
lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comandă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
etajere pentru biblioteci, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu polițe pentru biblioteci,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu birouri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu birouri cu rulou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu birouri cu înălțime
reglabilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bănci (mobile), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu birouri mobile
pentru scris, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu birouri modulare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu birouri
portabile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu birouri și mese, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bufeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu butuci
(mese pentru măcelari), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cadre cu rafturi,
nu din metal (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cadre din lemn
(mobilier) pentru aparate electronice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cadre
pentru divane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu canale pentru rafturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu canapele
(care sunt extensibile), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu canapele de două
locuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu canapele de perete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu canapele
extensibile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu capre de lemn (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cartoteci
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu casete pentru chei, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărucioare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu comode, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu comode (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu console (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu console (mobilier)
pentru montarea unităților pentru echipamente
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu console nemetalice pentru polițe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu corniere (nemetalice) pentru mobilier, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu corpuri de birou independente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu corpuri
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu corpuri de dulapuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cotiere
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu coveți nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu coșuri
de dormit portabile pentru nou-născuți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de depozitare pentru perne (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de lemn pentru stocarea jucăriilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
pentru jucării (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de fixare
nemetalice pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de fixare
nemetalice pentru rafturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive pentru
îmbucarea pieselor de mobilier (nemetalice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu distribuitoare fixe de șervețele, care nu sunt
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu distribuitoare nemetalice fixe de
șervețele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu divane cu spații de depozitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu divane din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri ca mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri cu bază, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri cu vitrină,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri cu încuietoare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dulapuri de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri de farmacie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri de haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri de siguranță,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri de siguranță nemetalice (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri izolate fonic (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulapuri
încastrate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dulăpioare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulăpioare suspendate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri pentru baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dulapuri pentru calculatoare (mobilier), servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dulapuri pentru chiuvete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri pentru coșurile
de gunoi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dulapuri pentru depozitarea
articolelor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dulapuri pentru discuri (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri pentru dormitor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dulapuri pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dulapuri pentru pantofi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dulapuri pentru papetărie (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulapuri
pentru separarea camerei, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dulapuri pentru
stocarea materialelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulapuri pentru toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulapuri pentru unelte din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulapuri
pentru vase, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dulapuri pentru veselă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ecrane
(mobilier) pentru folosire ca despărțitoare de
încăperi în birouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ecrane de prezentare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu elemente de expunere portabile
pentru vânzări (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu elemente de legătură
nemetalice pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu elemente de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu elemente de separare individuale
(mobilă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu etajere de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu etajere pentru
chiuvete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu etajere pentru încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu extensii
pentru mese, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse adaptate pentru ramele
de la pătuțuri de copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu huse ajustate, din stofă,
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de protecție pentru mobilier
(ajustate), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de scaune (adaptate)
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu huse de schimb (ajustate)
pentru scaune (piese de mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse
pentru îmbrăcăminte (garderobe), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse textile
(adaptate) pentru mobilier, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu lăzi de depozitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lăzi de lemn cu sertare acoperite cu hârtie
decorativă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lăzi de lemn pentru stocarea
jucăriilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lăzi de unelte (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lăzi pentru
scule nemetalice, goale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mese consolă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
cu banchete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese cu piedestal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
cu suport, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
cu înălțime reglabilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mânere de sertare
(nemetalice), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mânere nemetalice pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mânere rotunde pentru sertare (nemetalice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu măsuțe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu măsuțe auxiliare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu măsuțe de ceai,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu măsuțe de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu măsuțe pentru
computere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu măsuțe pentru mașini de scris,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu măsuțe portabile de pus în poală, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese de conferință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
de expunere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese de lucru, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese de
lucru pentru proiectanți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mese de lucru pentru
tâmplari, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mese de proiectare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
de scris pentru birouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mese de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mese de toaletă (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mese laterale,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mese pentru birouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mese pentru case
de marcat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mese pentru computer, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
pentru săli de mese, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mese pliante, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobile
care se pot transforma în pat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobile
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier adaptat pentru persoanele
cu dificultăți motorii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier baie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilier casnic confecționat din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
combinat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier cu rafturi pentru perete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier de baie
modular, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
de bucătărie cu înălțime reglabilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
de exterior, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă cu pat încorporat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă
curbată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilă de toaletă incluzând lavoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier de interior, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier de uz industrial, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilier din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilier din înlocuitori ai lemnului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
integrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier în miniatură confecționat
din fibră de lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier în miniatură
confecționat din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier încastrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilier încastrat pentru bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
încastrat pentru dormitor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilier pentru
arhivare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier pentru cameră de zi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
pentru cantine, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu mobilier pentru casă, birou și
grădină, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier pentru computer, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilier pentru dormitor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
pentru expunerea produselor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilier pentru
magazine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier pentru săli (de spectacole, de
conferințe), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier pentru zonă de relaxare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier pentru șezut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilier pentru
vestiare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mobilier rabatabil pentru șezut,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilier realizat din șipci, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier transformabil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilier școlar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu module nemetalice demontabile
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu module pentru depozitare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
muluri pentru mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu noptiere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obloane
de interior, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu panouri de lemn pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu panouri de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panouri decorative
din lemn (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panouri despărțitoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panouri despărțitoare din lemn
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panouri despărțitoare mobile
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu panouri despărțitoare pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu panouri pentru partea din spate
(piese de mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu panouri separatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu panouri sub formă de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu panouri sub
formă de piese de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu paravane (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu paravane (mobilier) pentru birouri, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu paravane
despărțitoare (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu paravane separatoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu paravane simple (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu partiții de
birou mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu partiții mobile (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu picioare
(nemetalice) pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu picioare de masă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu picioare de scaun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu picioare de sprijin
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu picioare pentru mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piciorușe
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu piedestaluri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piedestaluri (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
piese de asamblare pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu piese de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu piese de mobilier nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pioneze
nemetalice pentru tapițerie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plăci frontale
de dulapuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu plăci frontale pentru sertare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu polițe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu protecții din fetru pentru picioare de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu protecții pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pupitre,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rafturi (mobilier) confecționate în principal
din lemn, utilizate pentru depozitare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rafturi
(mobilier) din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rafturi de depozitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rafturi de depozitare (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rafturi de
depozitare mobile (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rafturi de depozitare
nemetalice (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rafturi de depozitare
pentru echipamente de fitness, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rafturi de
depozitare pentru haltere, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rafturi de magazin,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rafturi de depozitare pentru obiecte de artă,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rafturi de perete (structuri) din materiale
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rafturi de perete nemetalice
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rafturi de prezentare mobile
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rafturi de stocare nemetalice
transportabile (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rafturi din lemn
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rafturi înclinate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rafturi modulare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rafturi nemetalice (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rafturi pentru alimente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rafturi pentru birou
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rafturi pentru comercializare
la set, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rafturi pentru consignație (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rafturi pentru depozitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rafturi pentru
dulapuri de îndosariere (mobilă), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rafturi
pentru vinuri (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rafturi pliante, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rafturi
sub formă de cutii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rafturi prefabricate
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rafturi suspendate pentru depozitare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu rezemătoare ajustabile pentru a
sta în pat în poziție șezând, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu saloane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune adaptate pentru bebeluși, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu scaune ca mobilier
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scaune cu ax, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scaune cu bază,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune cu roți pivotante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scaune cu spătar
rabatabil, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scaune de baie pentru bebeluși,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune de baie portabile pentru bebeluși,

destinate utilizării în cada de baie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune
de birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scaune de conferință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune
de copii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scaune de lucru, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scaune de lucru
pentru persoane cu handicap fizic și cu mobilitate
redusă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scaune de susținere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu scaune
ergonomice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu scaune înalte (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
scaune pentru banchet, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu scaune pentru baruri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scaune pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu scaune pentru
desenatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu scaune pentru săli de mese,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
scaune pliante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu scrinuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu scrinuri (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu separatoare pentru
sertare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu separatoare rafturi (nemetalice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sertare (piese de mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sertare de bani
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sertare pentru stocarea cartelelor și
a cardurilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seturi de mobilier cu trei piese
pentru salon, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu stații
de lucru pentru calculator (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu stații de
lucru (mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suport pentru imprimantă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
audio (mobilier) pentru utilizare cu echipamente
audio, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi cu mai multe poziții
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi cu rotile (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi de mobilier nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
de raft nemetalice, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu șifoniere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
(mobilier) pentru televizoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi de
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi nemetalice
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi nemetalice pentru rafturi
(piese de mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi nemetalice
pentru unelte, montate pe perete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru chei (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi pentru difuzoare (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru mașini de calcul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
prosoape (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru scaun
reglabile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi, nu din metal, pentru
susținerea meselor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru telefon
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru utilizări multiple
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi rotative (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suprafețe de lucru, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suprafețe de lucru
(piese de mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suprafețe de lucru
portabile (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suprafețe de lucru
sub formă de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suprafețe de
scris portabile (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tablouri de agățat chei,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
taburete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu taburete mobile (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu taburete
cu ax, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu taburete pentru picioare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu taburete
pentru picioare, montate în perete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tejghele
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tejghele de lucru (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tetiere
(mobilă), servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu tăblii masă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unități de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu țarcuri pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu unități (mobilier)
pentru prezentarea articolelor de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
unități de colț (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unități de depozitare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unități de depozitare cu suport
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unități de garderobă care pot
fi stivuite, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unități de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unități
de mobilier amplasate sub chiuvetă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unități de
mobilier pentru bucătării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unități de prezentare
asamblate (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unități pentru cocktailuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unități pentru perete (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uși din materiale nemetalice pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
uși glisante nemetalice pentru mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu uși
glisante pentru mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uși glisante pentru
șifonier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși pentru garderobă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uși pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cadre de paturi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cadre pentru saltele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu paturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu paturi ajustabile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu paturi
care includ și divane, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu paturi de
tip beanbag, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu paturi din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu paturi divan, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu paturi pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu paturi pliante, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu paturi
portabile, servicii de vânzare cu amănuntul prin



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

58

catalog în legătură cu paturi portabile pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu paturi supraetajate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rame pentru baldachine de paturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu somiere pentru paturi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu structuri pentru paturi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu suporturi
confecționate din lemn flexibil pentru saltele,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tăblii de pat, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu accesorii
pentru baie sub formă de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu accesorii pentru dulapuri (nemetalice), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu articole pentru organizarea
hainelor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu articole pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu banchete
cu rafturi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu bancuri (mese)
de lucru industriale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu bancuri
de lucru, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu bare (nemetalice)
pentru rafturile etajerei, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu bare
pentru rafturi (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu baze
pentru mese, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu scaune înalte pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru mobilier la comandă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu etajere pentru biblioteci,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu polițe pentru biblioteci, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu birouri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu birouri cu rulou, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
birouri cu înălțime reglabilă, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu bănci

(mobile), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu birouri mobile pentru
scris, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu birouri modulare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu birouri portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu birouri și mese, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu bufeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu butuci (mese pentru măcelari),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cadre din lemn (mobilier)
pentru aparate electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu cadre
pentru divane, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu canale pentru rafturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu canapele (care sunt extensibile),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu canapele de două locuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu canapele de perete, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu canapele
extensibile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu capre de lemn (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cartoteci (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu casete pentru chei, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cărucioare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu comode, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu comode (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu console
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu console (mobilier)
pentru montarea unităților pentru echipamente
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu console nemetalice
pentru polițe, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu corniere (nemetalice)
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu corpuri cu sertare
pentru depozitare (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu corpuri
de birou independente, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu corpuri
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu corpuri de dulapuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cotiere pentru mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu coveți nemetalice, servicii de vânzare cu
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amănuntul prin catalog în legătură cu coșuri de
dormit portabile pentru nou-născuți, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cutii de depozitare pentru perne (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cutii de lemn pentru stocarea
jucăriilor, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cutii pentru jucării
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu dispozitive de
fixare nemetalice pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu distribuitoare fixe de șervețele, care nu sunt
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu distribuitoare nemetalice
fixe de șervețele, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu divane
cu spații de depozitare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu divane
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu dulapuri ca mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu dulapuri cu bază, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
cu vitrină, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulapuri cu încuietoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulapuri de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dulapuri de farmacie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu dulapuri de haine, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
de siguranță, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu dulapuri de siguranță
nemetalice (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
izolate fonic (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
încastrate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulăpioare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu dulăpioare suspendate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulapuri pentru baie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dulapuri pentru calculatoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulapuri pentru chiuvete,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu dulapuri pentru coșurile de gunoi,

servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dulapuri pentru depozitarea
articolelor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulapuri pentru discuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulapuri pentru dormitor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu dulapuri pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu dulapuri pentru pantofi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
pentru papetărie (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
pentru separarea camerei, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
pentru stocarea materialelor, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu dulapuri
pentru toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu dulapuri pentru unelte
din metal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu dulapuri pentru vase,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu dulapuri pentru veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
ecrane (mobilier) pentru folosire ca despărțitoare
de încăperi în birouri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ecrane
de prezentare (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu elemente
de expunere portabile pentru vânzări (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu elemente de legătură nemetalice
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu elemente de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu elemente de separare individuale
(mobilă), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu etajere de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu etajere pentru chiuvete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
etajere pentru încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu extensii
pentru mese, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu fișiere (cartoteci)
sub formă de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu fotolii de tip
beanbag, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu fotolii rabatabile, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu fotolii rabatabile (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu huse
ajustate, din stofă, pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu huse de scaune (adaptate) pentru
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mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu huse de schimb (ajustate)
pentru scaune (piese de mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
huse pentru îmbrăcăminte (garderobe), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu huse textile (adaptate) pentru mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu lăzi de depozitare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lăzi de
lemn cu sertare acoperite cu hârtie decorativă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lăzi de lemn pentru stocarea
jucăriilor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lăzi de unelte (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lăzi nemetalice pentru unelte (goale),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu lăzi pentru scule nemetalice, goale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mese, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mese
adaptate pentru a fi folosite de persoanele cu
dificultăți de mobilitate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mese
consolă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mese cu banchete, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mese cu piedestal, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mese cu
suport, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mese de bucătărie, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mese cu înălțime reglabilă, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mânere
de sertare (nemetalice), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mânere
nemetalice pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mânere
rotunde pentru sertare (nemetalice), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu măsuțe, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu măsuțe auxiliare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu măsuțe de ceai, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu măsuțe
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu măsuțe pentru computere,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu măsuțe pentru mașini de scris,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu măsuțe portabile de pus în
poală, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mese (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mese de conferință, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mese de

expunere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mese de lucru, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mese de lucru pentru proiectanți, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mese de lucru pentru tâmplari, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mese de proiectare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mese
de scris pentru birouri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mese de
toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mese de toaletă (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mese laterale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mese
pentru birouri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mese pentru case de
marcat, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mese pentru computer,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mese pentru săli de mese,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mese pliante, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mobile
care se pot transforma în pat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobile de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
adaptat pentru persoanele cu dificultăți motorii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilier baie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
casnic confecționat din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
combinat, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilier cu rafturi
pentru perete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilier de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilier de baie modular, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
de bucătărie cu înălțime reglabilă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier de exterior, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mobilă cu
pat încorporat, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilă curbată,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilă de toaletă incluzând lavoare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mobilier de interior, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier de
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uz industrial, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilier din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilier din înlocuitori ai lemnului,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mobilier integrat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier în miniatură confecționat din fibră
de lemn, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier în miniatură
confecționat din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
încastrat, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier încastrat pentru
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier încastrat pentru
dormitor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier pentru arhivare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mobilier pentru cameră de zi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilier pentru cantine, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
mobilier pentru casă, birou și grădină, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier pentru computer, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilier pentru
dormitor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier pentru expunerea
produselor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier pentru magazine,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilier pentru săli (de spectacole,
de conferințe), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilier pentru zonă
de relaxare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilier pentru șezut,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilier pentru vestiare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier rabatabil pentru șezut, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier realizat din șipci, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
transformabil, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mobilier școlar, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu module nemetalice demontabile (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu module pentru depozitare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu muluri pentru mobilier, servicii de

vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu noptiere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu obloane de interior,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu panouri de lemn pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu panouri de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu panouri decorative din lemn (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu panouri despărțitoare (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
panouri despărțitoare din lemn pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu panouri despărțitoare mobile
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu panouri despărțitoare
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu panouri pentru partea
din spate (piese de mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu panouri
separatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu panouri sub formă
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu panouri sub formă
de piese de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu paravane
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu paravane (mobilier) pentru
birouri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu paravane despărțitoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu paravane separatoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu paravane simple
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu partiții de birou mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu partiții mobile (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
picioare (nemetalice) pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu picioare de masă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu picioare
de scaun, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu picioare de sprijin
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu picioare pentru mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu piciorușe pentru mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu piedestaluri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu piedestaluri (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu piese de asamblare pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu piese de mobilier,
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servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu piese de mobilier nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu piese pentru sisteme de rafturi
(nemetalice), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu pioneze nemetalice
pentru tapițerie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu plăci frontale de
dulapuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu plăci frontale pentru
sertare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu polițe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu protecții
din fetru pentru picioare de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu protecții pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pupitre,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rafturi (mobilier) confecționate în
principal din lemn, utilizate pentru depozitare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rafturi (mobilier) din lemn, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rafturi de depozitare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rafturi
de depozitare (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rafturi
de depozitare mobile (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rafturi de depozitare nemetalice (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rafturi de depozitare pentru
echipamente de fitness, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
rafturi de depozitare pentru haltere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rafturi de magazin, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rafturi de
depozitare pentru obiecte de artă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rafturi de perete (structuri) din materiale
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rafturi de perete
nemetalice (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rafturi de
prezentare mobile (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu rafturi
de stocare nemetalice transportabile (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rafturi din lemn (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
rafturi înclinate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rafturi modulare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rafturi nemetalice
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu rafturi pentru alimente,

servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rafturi pentru birou (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rafturi pentru comercializare la set,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rafturi pentru consignație (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rafturi pentru depozitare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu rafturi pentru vinuri (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu rafturi pliante, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu rafturi sub
formă de cutii, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rafturi prefabricate
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rafturi suspendate
pentru depozitare (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat în
poziție șezând, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu saloane, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu scaune, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu scaune adaptate pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu scaune adaptate pentru a fi
folosite de persoanele cu dificultăți de mobilitate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu scaune ca mobilier de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu scaune cu ax, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu scaune
cu bază, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu scaune cu roți pivotante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu scaune cu spătar rabatabil, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu scaune de baie pentru bebeluși, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu scaune de baie portabile pentru bebeluși,
destinate utilizării în cada de baie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu scaune de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu scaune
de conferință, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu scaune de copii,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu scaune de lucru, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu scaune
de lucru pentru persoane cu handicap fizic și
cu mobilitate redusă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu scaune
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de susținere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu scaune ergonomice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu scaune înalte (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu scaune pentru banchet, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu scaune
pentru baruri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu scaune pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu scaune pentru
desenatori, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu scaune pentru săli
de mese, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu scaune pliante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu scrinuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu scrinuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu separatoare pentru rafturi
(nemetalice) sub formă de piese de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu separatoare pentru sertare, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu separatoare rafturi (nemetalice), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
sertare (piese de mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu sertare
de bani nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu sertare
pentru stocarea cartelelor și a cardurilor, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu seturi de mobilier cu trei piese pentru
salon, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu seturi de piese (vândute
împreună) pentru asamblare articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu stații de lucru pentru calculator
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu stații de lucru (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu suport pentru imprimantă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi audio (mobilier) pentru utilizare
cu echipamente audio, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu suporturi
cu mai multe poziții (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi cu rotile (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi de mobilier nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi de raft nemetalice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu șifoniere, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi (mobilier)
pentru televizoare, servicii de vânzare cu

amănuntul prin catalog în legătură cu suporturi
de umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi destinate
utilizării pentru susținerea meselor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi nemetalice
pentru mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi nemetalice
pentru rafturi (piese de mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi nemetalice pentru unelte, montate
pe perete, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi pentru chei
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi pentru
cărți, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi pentru difuzoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi pentru mașini
de calcul, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi pentru prosoape
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu suporturi pentru scaun
reglabile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu suporturi, nu din
metal, pentru susținerea meselor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi pentru telefon (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi pentru utilizări multiple (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu suporturi rotative (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu suprafețe de lucru, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
suprafețe de lucru (piese de mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
suprafețe de lucru portabile (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
suprafețe de lucru sub formă de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suprafețe de scris portabile (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tablouri de agățat chei, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu taburete,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu taburete mobile (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu taburete cu ax, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu taburete
pentru picioare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu taburete pentru
picioare, montate în perete, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tejghele
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
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prin catalog în legătură cu tejghele de lucru
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tetiere (mobilă),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tăblii masă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu unități de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu țarcuri pentru bebeluși,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu unități (mobilier) pentru prezentarea
articolelor de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu unități de
colț (mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu unități de depozitare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu unități de depozitare
cu suport (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu unități
de garderobă care pot fi stivuite, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu unități de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu unități
de mobilier amplasate sub chiuvetă, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu unități de mobilier pentru bucătării, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu unități de prezentare asamblate (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu unități pentru cocktailuri (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu unități pentru perete (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu uși din materiale nemetalice pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu uși glisante nemetalice
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu uși glisante pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu uși glisante pentru
șifonier, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu uși pentru garderobă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu uși pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu uși prefabricate din lemn pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu uși rabatabile (nemetalice) piese
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cadre de paturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cadre pentru saltele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu paturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu paturi ajustabile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu paturi care includ
și divane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu paturi de tip beanbag,

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu paturi din lemn, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu paturi
divan, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu paturi pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
paturi pliante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu paturi portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu paturi portabile pentru bebeluși, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu paturi supraetajate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rame pentru
baldachine de paturi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu somiere pentru
paturi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu structuri pentru paturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi confecționate din lemn flexibil pentru
saltele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tăblii de pat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu accesorii
pentru baie sub formă de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole de organizare de dulap (piese de
mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole pentru organizarea
hainelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu banchete
cu rafturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bancuri (mese) de lucru
industriale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bancuri de lucru, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bare (nemetalice) pentru rafturile etajerei, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bare pentru rafturi (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu baze
pentru mese, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune înalte pentru
bebeluși, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu benzi decorative din lemn
pentru canturi utilizate pentru mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
etajere pentru biblioteci, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu polițe pentru
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biblioteci, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu birouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu birouri cu
rulou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu birouri cu înălțime reglabilă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bănci (mobile), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu birouri
mobile pentru scris, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu birouri modulare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu birouri portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu birouri și mese, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bufeturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu butuci (mese pentru măcelari), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cadre cu rafturi, nu din metal (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cadre din lemn (mobilier) pentru aparate
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cadre pentru divane,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu canale pentru rafturi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
canapele (care sunt extensibile), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
canapele de două locuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu canapele
de perete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu canapele extensibile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu capre de lemn (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cartoteci (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu casete pentru
chei, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărucioare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu comode, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu comode (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu console (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu console
nemetalice pentru polițe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu corniere
(nemetalice) pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu corpuri
cu sertare pentru depozitare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu corpuri de birou independente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
corpuri de bucătărie, servicii de vânzare cu

amănuntul online în legătură cu corpuri de
dulapuri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cotiere pentru mobilă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu coveți nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu coșuri de dormit
portabile pentru nou-născuți, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii de
depozitare pentru perne (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii pentru jucării (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
de fixare nemetalice pentru mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dispozitive de fixare nemetalice pentru
rafturi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
distribuitoare fixe de șervețele, care nu sunt
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu distribuitoare nemetalice
fixe de șervețele, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu divane cu
spații de depozitare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu divane din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulapuri ca mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dulapuri cu bază, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dulapuri cu
vitrină, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulapuri cu încuietoare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulapuri de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dulapuri de farmacie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dulapuri de
haine, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulapuri de siguranță, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dulapuri de siguranță nemetalice (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulapuri izolate fonic (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulapuri încastrate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dulăpioare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulăpioare suspendate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulapuri (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dulapuri pentru baie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), servicii de vânzare cu
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amănuntul online în legătură cu dulapuri pentru
chiuvete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulapuri pentru coșurile
de gunoi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulapuri pentru depozitarea
articolelor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulapuri pentru discuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulapuri pentru dormitor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu dulapuri pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dulapuri pentru pantofi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dulapuri
pentru papetărie (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dulapuri
pentru separarea camerei, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dulapuri
pentru stocarea materialelor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dulapuri
pentru toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dulapuri pentru unelte din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulapuri pentru vase, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dulapuri pentru veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ecrane (mobilier)
pentru folosire ca despărțitoare de încăperi în
birouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ecrane de prezentare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu elemente de expunere portabile
pentru vânzări (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu elemente
de legătură nemetalice pentru mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
elemente de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu elemente de
separare individuale (mobilă), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu etajere de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu etajere pentru chiuvete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
etajere pentru încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu grilaje din
lemn, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu huse adaptate pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu huse adaptate pentru ramele de
la pătuțuri de copii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse ajustate,
din stofă, pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu huse de
protecție pentru mobilier (ajustate), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu huse
de scaune (adaptate) pentru mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu

huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru îmbrăcăminte
(garderobe), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse textile (adaptate)
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lăzi de depozitare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lăzi de lemn cu sertare acoperite cu hârtie
decorativă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lăzi de lemn pentru stocarea
jucăriilor, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lăzi de unelte (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lăzi nemetalice pentru unelte (goale), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lăzi pentru scule nemetalice, goale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mese, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mese adaptate pentru a fi folosite de
persoanele cu dificultăți de mobilitate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu mese
consolă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mese cu banchete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu mese
cu piedestal, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mese cu suport, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu mese
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mese cu înălțime reglabilă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mânere de sertare (nemetalice),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mânere nemetalice pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mânere rotunde pentru sertare
(nemetalice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măsuțe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu măsuțe
auxiliare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măsuțe de ceai, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu măsuțe de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu măsuțe pentru
computere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măsuțe pentru mașini de
scris, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu măsuțe portabile de pus în poală,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mese (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mese de
conferință, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mese de expunere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mese de lucru, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mese de lucru pentru
proiectanți, servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu mese de lucru pentru
tâmplari, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mese de proiectare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mese de scris pentru birouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mese de
toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mese de toaletă (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mese laterale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mese pentru birouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mese pentru case de marcat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mese pentru computer, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mese pentru
săli de mese, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mese pliante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobile care se pot transforma în pat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobile de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mobilier adaptat
pentru persoanele cu dificultăți motorii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier baie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier casnic confecționat
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier combinat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier cu rafturi pentru perete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mobilier de baie
modular, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mobilier de bucătărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier de bucătărie cu înălțime reglabilă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mobilier de exterior, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilă cu pat încorporat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilă
curbată, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mobilă de toaletă incluzând
lavoare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mobilier de interior, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mobilier de
uz industrial, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier din înlocuitori ai lemnului, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier integrat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mobilier în

miniatură confecționat din fibră de lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier în miniatură confecționat din lemn,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mobilier încastrat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilier
încastrat pentru bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilier
încastrat pentru dormitor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mobilier pentru
arhivare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mobilier pentru cameră de zi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mobilier pentru cantine, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier pentru casă, birou și grădină, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier pentru computer, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mobilier pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mobilier pentru dormitor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier pentru expunerea produselor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier pentru magazine, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mobilier pentru
persoane cu handicap fizic, cu mobilitate redusă
și invalide, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilier
pentru zonă de relaxare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilier
pentru șezut, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier pentru vestiare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mobilier rabatabil pentru șezut,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mobilier realizat din șipci, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier transformabil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilier
școlar, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu module nemetalice demontabile
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu module pentru depozitare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu muluri pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu noptiere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu obloane de
interior, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu panouri de lemn pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu panouri de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
panouri decorative din lemn (mobilier), servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu panouri despărțitoare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu panouri despărțitoare din lemn pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu panouri despărțitoare mobile
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu panouri despărțitoare
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu panouri pentru partea din
spate (piese de mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu panouri
separatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu panouri sub formă de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu panouri sub formă de piese
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu paravane (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu paravane (mobilier) pentru birouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu paravane despărțitoare (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu paravane separatoare (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
paravane simple (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu partiții de
birou mobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu partiții mobile (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu picioare (nemetalice) pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu picioare de masă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu picioare
de scaun, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu picioare de sprijin (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu picioare pentru mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
piciorușe pentru mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu piedestaluri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu piedestaluri (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu piese
de asamblare pentru mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu piese de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu piese de mobilier nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu piese pentru sisteme de rafturi
(nemetalice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pioneze nemetalice pentru
tapițerie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu plăci frontale de dulapuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
plăci frontale pentru sertare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu polițe, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
protecții din fetru pentru picioare de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu protecții pentru mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pupitre, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rafturi (mobilier) confecționate în
principal din lemn, utilizate pentru depozitare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi (mobilier) din lemn, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rafturi de depozitare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rafturi de
depozitare (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rafturi de
depozitare mobile (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rafturi de
depozitare nemetalice (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi de depozitare pentru echipamente de
fitness, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rafturi de depozitare pentru
haltere, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rafturi de magazin, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi de depozitare pentru obiecte de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi de perete (structuri) din
materiale nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rafturi de
perete nemetalice (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rafturi de
prezentare mobile (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rafturi
de stocare nemetalice transportabile (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi din lemn (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi înclinate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rafturi modulare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi nemetalice (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi pentru alimente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rafturi pentru
birou (mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rafturi pentru comercializare
la set, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi pentru consignație (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi pentru depozitare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi pentru vinuri (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi pliante, servicii de vânzare cu amănuntul



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

69

online în legătură cu rafturi sub formă de cutii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi prefabricate (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu rafturi utilizate ca piese de mobilier
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rezemătoare ajustabile
pentru a sta în pat în poziție șezând, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu saloane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scaune
adaptate pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu scaune adaptate
pentru a fi folosite de persoanele cu dificultăți
de mobilitate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune ca mobilier de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu scaune cu ax, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scaune cu
bază, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu scaune cu roți pivotante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
scaune cu spătar rabatabil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scaune de
baie pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu scaune de baie
portabile pentru bebeluși, destinate utilizării în
cada de baie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu scaune de conferință, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scaune de
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu scaune de lucru, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
scaune de lucru pentru persoane cu handicap
fizic și cu mobilitate redusă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu scaune
de susținere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune ergonomice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
scaune înalte (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu scaune pentru
banchet, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu scaune pentru baruri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
scaune pentru bebeluși, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu scaune pentru
desenatori, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune pentru săli de
mese, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu scaune pliante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu scrinuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură

cu scrinuri (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu separatoare
pentru rafturi (nemetalice) sub formă de piese de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu separatoare pentru sertare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu separatoare rafturi (nemetalice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sertare (piese de mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sertare
de bani nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sertare pentru
stocarea cartelelor și a cardurilor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
seturi de mobilier cu trei piese pentru salon,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
stații de lucru pentru calculator (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
stații de lucru (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suport pentru
imprimantă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi audio (mobilier)
pentru utilizare cu echipamente audio, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi cu mai multe poziții (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi cu rotile (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
de mobilier nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi de raft
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șifoniere, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi (mobilier) pentru televizoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi de umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
destinate utilizării pentru susținerea meselor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi
nemetalice pentru mobilă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
nemetalice pentru rafturi (piese de mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suporturi nemetalice pentru unelte,
montate pe perete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru chei (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru difuzoare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu suporturi pentru mașini
de calcul, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru prosoape
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru scaun
reglabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi, nu din metal,
pentru susținerea meselor, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru telefon (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
utilizări multiple (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi rotative
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suprafețe de lucru, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suprafețe de lucru (piese de mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suprafețe de lucru portabile (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suprafețe de lucru sub formă de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suprafețe de scris portabile (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tablouri de agățat chei, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu taburete,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu taburete mobile (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
taburete cu ax, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu taburete pentru picioare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu taburete pentru picioare, montate
în perete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tejghele (mobilier), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tejghele de lucru (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tetiere
(mobilă), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tăblii masă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu unități de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu țarcuri pentru bebeluși,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu unități (mobilier) pentru prezentarea
articolelor de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu unități de colț
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unități de depozitare
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unități de depozitare
cu suport (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu unități de
garderobă care pot fi stivuite, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu unități de
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu unități de mobilier amplasate sub

chiuvetă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu unități de mobilier pentru bucătării,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu unități de prezentare asamblate
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unități pentru cocktailuri
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unități pentru perete
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uși din materiale nemetalice
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uși glisante nemetalice
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uși glisante pentru mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uși glisante pentru șifonier, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu uși pentru garderobă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uși pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu uși prefabricate din lemn pentru
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu uși rabatabile (nemetalice) piese
de mobilier.

───────
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(210) M 2020 06961
(151) 30/09/2020
(732) MIHAI NIȚĂ, STR. MELODIEI NR.

85A - 87, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Pijamale si Halate Satin
and More House Wear
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1009324/05.04.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Pijamale si Halate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
01.01.01; 01.01.03; 26.01.01; 26.01.05

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

25. Pijamale, halate, halate de plajă, halate
de baie, halate de casă, halate pentru
gravide, halate de baie cu glugă, pijamale
pentru fetițe, pijamale pentru gravide, pijamale
(numai din tricot), capoate, compleuri de dormit
(îmbrăcăminte), papuci de casă, haine de casă
(îmbrăcăminte), cămăși de noapte, cămăși de
noapte pentru femei, tunici.

───────

(210) M 2020 06962
(151) 30/09/2020
(732) EUROMOBILA PROD SRL,

STRADA MUNTENIA NR. 5,
JUDEȚUL GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

EUROMOBILA CANAPELE
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1011119/21.04.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: CANAPELE.

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

20. Canapele extensibile, canapele, canapele
rabatabile, canapele de două locuri, canapele
(care sunt extensibile), fotolii, fotolii rabatabile,
fotolii umplute cu polistiren (fotolii pară,
fotolii puf), fotolii rabatabile (mobilier), perne
pentru fotolii, fotolii de tip beanbag, fotolii
in forma de para, paturi, paturi-canapea,
paturi ajustabile, paturi divan, paturi portabile,
paturi pliante, somiere pentru paturi, mobilier,
mobilier capitonat, mobilier școlar, oglinzi
(mobilier), mobilier integrat, mobilier încastrat,
scrinuri (mobilier), mobilier vechi, dulapuri
(mobilier), dulapuri ca mobilier, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri cu
încuietoare (mobilier), dulapuri pentru depozitare
(mobilier), dulapuri de depozitare (mobilier),
dulapuri pentru calculatoare (mobilier), dulapuri
compartimentate, scaune, scaune înalte, scaune
de birou, taburete, taburete mobile (mobilier),
taburete pentru picioare, saltele, saltele cu
arcuri, comode, comode (mobilier), birouri,
birouri (mobilier), mese pentru birouri, birouri
și mese, birouri modulare (mobilier), birouri
mobile pentru scris, cuiere de haine, corpuri
de birou independente, corpuri cu sertare
pentru depozitare (mobilier), corpuri de dulapuri,
divane, dulapuri cu oglinzi, dulăpioare, dulapuri
de haine, dulapuri din lemn, dulapuri pentru
dormitor, dulapuri pentru pantofi, dulapuri
prevăzute cu oglindă, elemente de mobilier,
etajere de birou, mânere de sertare (nemetalice),
mânere nemetalice pentru mobilier, mânere
pentru mobilă, din plastic, mese, măsuțe,
măsuțe de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe
pentru computere, mese (mobilier), mese de
scris sau citit pentru stat în picioare, mese
de scris pentru birouri, mese de toaletă
(mobilier), mese de toaletă cu oglinzi formate
din trei părți, mese decorative, mobilă cu pat
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încorporat, mobile de birou, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier combinat, mobilier de interior,
mobilier de uz casnic, mobilier din lemn,
mobilier din piele, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier încastrat pentru dormitor, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru șezut, mobilier
rabatabil pentru șezut, noptiere, noptiere pentru
pat, paturi, așternuturi, saltele și perne, piese
de mobilier, sertare pentru mobilier, seturi de
mobilier cu trei piese pentru salon, seturi de
piese (vândute împreună) pentru asamblare
articole de mobilier, sofale, șifoniere, suporturi de
cărți, unități cu sertare, unități de colț (mobilier),
unități de depozitare (mobilier), unități (mobilier),
uși de dulapuri, uși de mobile, uși glisante pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, uși pentru
mobilier.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la vânzarea de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilă.
39. Transport de mobilă.
42. Servicii de proiectare piese de mobilier,
proiectare piese de mobilier, proiectarea
amplasării mobilierului de birou, design de
mobilier, design de mobilier de birou, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
servicii de design de materiale textile pentru
mobilier, proiectarea (designul) spațiului interior.

───────

(210) M 2020 06969
(151) 30/09/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

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

(540)

Sanvero Acnezinc
Extract de urzica 50 mg

Citrat de zinc 15 mg

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.05; 29.01.13; 02.03.01;
02.03.16; 27.05.02; 27.05.08

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

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

───────

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone
703C), verde închis (Pantone 7477C),
mov (Pantone 526C)
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(210) M 2020 07043
(151) 02/10/2020
(732) IONUT CIPRIAN COZMA

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
SAT VIȘEU DE JOS NR. 1093,
JUDEȚUL MARAMUREȘ,
COMUNA VIȘEU DE JOS,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Pensiunea Maramures
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1010268/13.04.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: „Pensiunea " şi "Maramures".

(531) Clasificare Viena:
26.07.25; 27.05.01; 29.01.14

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, restaurante (servirea
mesei), 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, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
organizare de recepții pentru nunți (mâncare și

băutură), servicii de cazare pentru evenimente,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(210) M 2020 07162
(151) 07/10/2020
(732) DAS TRANSILVANIA SRL,

BULEVARDUL MIHAI VITEAZU
NR.100/I/BIS, JUD. SALAJ, ZALAU,
SĂLAJ, ROMANIA

(540)

HOTEL RESTAURANT
TRANSILVANIA ZALĂU

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

nr. OSIM 1011203/21.04.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

HOTEL RESTAURANT TRANSILVANIA ZALĂU.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.24; 01.01.04;
26.13.25

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

43. Servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servicii de catering,
servicii hoteliere, servicii de cazare temporară,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, cazare temporară, asigurarea de
hrană și băuturi.

───────

(591) Culori revendicate: maro, galben, 
crem,gri
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(210) M 2020 07200
(151) 08/10/2020
(732) ROMAQUA GROUP S.A., STR.

CARPAŢI NR. 46, JUDEŢUL
HARGHITA, BORSEC, 535300,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

Dorfer BERE BLONDĂ
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1009676/07.04.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: BERE BLONDĂ.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15

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

32. Bere şi produse de bere, bere, must de
bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere cu conţinut caloric
scăzut, bere de grâu, bere fără alcool, bere
îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate, beri
artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi pe bază de bere, coctailuri pe bază de
bere, IPA (bere blondă indiana), kvass (băutură
nealcoolică), bere din malț, must de malţ, vin de
orz (bere), extracte din hamei pentru fabricarea
berii, bere din extract de rădăcini, băuturi
nealcoolice din malţ, cidru fără alcool, preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, servicii de

comerț cu amănuntul și cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, servicii de publicitate, marketing și
promovare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, difuzare
de materiale de reclamă de marketing și
publicitare, difuzare de materiale publicitare şi
promoţionale, difuzarea de anunţuri publicitare
şi anunţuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broşuri şi material tipărit),
distribuire de anunţuri publicitare, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare (pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog)
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu,
distribuire de mostre în scopuri publicitare,
distribuirea de materiale promoţionale, distribuţie
de fluturaşi, broşuri, materiale tipărite și
mostre în scop publicitar, distribuție și difuzare
de materiale publicitare (pliante prospecte,
material tipărit, mostre), prezentare de produse
(publicitate), administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promoţionale și/sau publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de produse, publicitate, publicitate
şi marketing, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, analiză de
afaceri, cercetare şi servicii de informare,
asistenţă în afaceri, management și servicii
administrative, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comerţ cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
producţia de clipuri publicitare, postarea de afişe
publicitare, toate aceste servicii în legătură cu
produsele din clasa 32.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, ambalare de
produse în containere, ambalarea produselor,
depozitare de produse, depozitare temporară
de livrări, depozitare şi livrare de bunuri,
servicii de etichetare, servicii de îmbuteliere,

(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, roșu 
închis,roșu deschis, auriu, gri
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servicii de împachetare şi ambalare, servicii
de subdivizare şi reambalare a bunurilor,
transport şi depozitare, servicii de împachetare
şi ambalare de bunuri, transport şi livrare de
bunuri, ambalarea mărfurilor, servicii de livrare
a mărfurilor (transport), servicii de manevrare şi
transport de mărfuri, servicii de manipulare a
mărfii de import şi export, servicii de transport
şi expediţie de mărfuri, transport de mărfuri,
colectare, transport şi livrare de produse,
expediere de mărfuri (transport), reexpediere
de mărfuri (transport), ridicare de mărfuri
(transport), servicii de distribuţie (transport),
servicii de expediere, servicii de transport,
servicii de transport comercial de mărfuri, servicii
de urmărire a mărfurilor, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din clasa 32.

───────

(210) M 2020 07202
(151) 08/10/2020
(732) DMS CAR SRL, ALEEA SLATINA

NR. 6, PARTER, BLOC V14,
SCARA3, APART. 22, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DMS AUTO 4X4
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1010477/14.04.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: AUTO 4X4.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 18.01.09; 18.01.23;
06.01.02; 06.01.04

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

12. Anvelope, anvelope auto, huse pentru
anvelope, suporturi de anvelope, lanțuri
antiderapante pentru anvelope, huse
antiderapante pentru anvelope, pompe pentru
umflarea anvelopelor pneumatice, lanțuri pentru
anvelope (pentru vehicule terestre), dispozitive
antiderapante pentru anvelope de autovehicule,
camere de aer pentru anvelope pentru vehicule,
jante, jante pentru roti, jante de roți pentru
vehicule, roți, roți pentru vehicule, roți și
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pneuri și șenile pentru vehicule, amortizoare
pentru trolee, amortizoare pentru vehicule,
arcuri amortizoare pentru vehicule, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, huse de protecție (ajustabile)
pentru vehicule, huse pentru volan, huse pentru
scaune de vehicule, parașocuri pentru vehicule,
parasolare (piese pentru vehicule), prelate
pentru vehicule, formate, scaune auto portabile
pentru bebeluși, scaune de curse pentru
automobile, scaune auto portabile pentru copii,
scaune de vehicule, suspensii pentru vehicule,
tablouri de bord (calculatoare de bord), tapițerie
pentru automobile, tetiere pentru vehicule,
volane, volane pentru vehicule, parașocuri
de vehicule (amortizoare de șocuri), prelate
adaptate pentru vehicule (formate).
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, furnizare de informații prin
internet privind vânzarea de automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile, servicii de publicitate privind
automobilele, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, promovare, publicitate
și marketing pentru pagini web online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, publicitate
online, servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, închiriere de
spațiu publicitar online, difuzare de materiale
publicitare online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vehicule, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.

───────

(210) M 2020 07241
(151) 13/10/2020
(732) KERIM REYHAN, SOS.

DOBROESTI NR. 7, AP. 18,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

VLAICU FRESH BAKED &
HAND TWISTED SIMIGERIE

PATISERIE PIZZERIE
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1011450/23.04.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"SIMIGERIE PATISERIE PIZZERIE ".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.11; 02.01.23; 08.01.15;
18.05.01; 18.05.03; 29.01.15

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

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, muștar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, alb, negru,
maro, galben, albastru
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(210) M 2020 07246
(151) 12/10/2020
(732) S.C. CERES UNION S.R.L., STR.

PANDURI NR. 5, BLOC H6, SC. A,
ET. 2, AP. 7, JUDEȚUL CALARASI,
CALARASI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)

Seminte Plante
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1012045/29.04.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „Seminte Plante".

(531) Clasificare Viena:
05.09.17; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.14

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

31. Seminţe brute, seminţe neprocesate,
seminţe naturale, grăunţe (seminţe), brute și
neprocesate, seminţe pentru horticultură, brute
și neprocesate, seminţe pentru agricultură,
brute și neprocesate, seminţe de plantat,
seminţe oleaginoase nepreparate, seminţe
pentru semănat, seminţe brute şi neprelucrate,
seminţe neprocesate de uz agricol, porumb.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu seminţe brute, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu seminţe neprocesate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu seminţe naturale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu grăunţe (seminţe),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
seminţe pentru horticultură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seminţe pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seminţe de plantat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu seminţe

oleaginoase nepreparate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seminţe pentru
semănat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu seminţe brute şi neprelucrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu seminţe
neprocesate de uz agricol, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu porumb, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu seminţe
brute, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu seminţe neprocesate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu seminţe naturale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu grăunţe
(seminţe), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu seminţe pentru horticultură, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu seminţe
pentru agricultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu seminţe de plantat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu seminţe
oleaginoase nepreparate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu seminţe pentru semănat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
seminţe brute şi neprelucrate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu seminţe neprocesate
de uz agricol, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu porumb, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu seminţe
brute, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu seminţe neprocesate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu seminţe naturale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu grăunţe
(seminţe), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu seminţe pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu seminţe pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu seminţe de plantat,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu seminţe oleaginoase nepreparate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu seminţe pentru semănat, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu seminţe brute şi neprelucrate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu seminţe neprocesate de uz agricol, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
porumb, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu seminţe brute, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu seminţe
neprocesate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu seminţe naturale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu grăunţe (seminţe), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu seminţe pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu seminţe pentru agricultură,
servicii de vânzare cu amănuntul online în

(591) Culori revendicate: negru, verde, roșu,
alb
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legătură cu seminţe de plantat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
seminţe oleaginoase nepreparate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
seminţe pentru semănat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu seminţe brute şi
neprelucrate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu seminţe neprocesate de uz
agricol, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu porumb.

───────

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

(540)

Rubiq WOOD C 300/350 EL
La data de 02.04.2021, cu adresa nr.1009239,

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

republicata, declara ca nu invoca un drept
exclusiv asupra denumirii C 300/350 EL

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

7. Mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activități de comerț
online și offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de

pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.

───────

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

(540)

Rubiq WOOD MF45Pro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activități de comerț
online și offline cu produse din clasa 7
respectiv: mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafețelor, mașină de
făcut borduri cu un singur prag, mașină de
pilat, mașini de prelucrat lemnul, mașini pentru
asamblare automată, mecanisme robotice
pentru prelucrarea lemnului (mașini), mașini
robotizate de finisare.

───────

(210) M 2020 07255
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI 

NR. 5, JUDEȚUL BACĂU, 
COMĂNEȘTI,  BACĂU, ROMANIA

(210) M 2020 07256
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI 

NR. 5, JUDEŢUL BACĂU, 
COMĂNEŞTI, BACĂU, ROMANIA
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(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU, NR. 21, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Rubiq WOOD CF 1500/2300
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

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

(540)

Rubiq WOOD KNT 5/7
La data de 02.04.2021, cu adresa

nr.1009242, solicitantul , in conformitate
cu prevederile art. 22 alin.(1) din Legea

84/1998, republicata, declara ca nu invoca
un drept exclusiv asupra denumirii KNT 5/7

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

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

───────

(210) M 2020 07258
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI 

NR. 5, JUDEŢUL BACĂU, 
COMĂNEŞTI,  BACĂU, ROMANIA

(210) M 2020 07259
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI 

NR. 5, JUDEŢUL BACĂU, 
COMĂNEŞTI,  BACĂU, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

80

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

(540)

Rubiq WOOD FP 50/61
La data de 02.04.2021, cu adresa

nr.1009241, solicitantul , in conformitate
cu prevederile art. 22 alin.(1) din Legea

84/1998, republicata, declara ca nu invoca
un drept exclusiv asupra denumirii FP 50/61

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

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

───────

(210) M 2020 07356
(151) 15/10/2020
(732) SC LOVE & EDUCATION SRL,

(540)

Gradinita online
love & education

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.13.09

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

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

───────

(210) M 2020 07264
(151) 12/10/2020
(732) SC WOOD IQ SRL, STR. 1 MAI 

NR. 5, JUDEŢUL BACĂU, 
COMĂNEŞTI, BACĂU, ROMANIA

STR. SARARIE NR. 6, 
CAMERA  2, ET. 1, JUD. IAŞI, 
IAȘI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru 
(Pantone093454), roşu (Pantone 
093453), gri(Pantone 757575)
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(210) M 2020 07358
(151) 15/10/2020
(732) PPG ROMANIA S.A., STR.

CATANOAIA NR. 33, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU 52A, AP.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

OSKAR TENCUIALA/ADEZIV
PENTRU POLISTIREN CU
MICROSFERE CERAMICE

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

nr.1010277/13.04.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "TENCUIALA/ADEZIV PENTRU
POLISTIREN CU MICROSFERE CERAMICE "

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, apă acidulată pentru reîncărcarea
bateriilor/apă acidulată pentru reîncărcarea
acumulatorilor, albumină (brută, animală sau
vegetală), hârtie cu albumină, albumină iodată,
albumină de malț, albumină animal (materie
primă), preparate bacteriere, altele decât cele
de uz medical sau veterinare, preparate
bacteriologice, altele decât cele de uz medical
sau veterinar, preparate bacteriologice pentru
acetificare, balsam de gurjum pentru utilizare
în fabricarea lacurilor, hârtie baritată, produse
de conservare a berii, produse de decantare şi
conservare a berii, pânză pentru schiţe, hârtie
pentru schiţe, lichid de frână, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentară, caolin/argilă china/lut china, film
cinematografic, sensibilizat dar neexpus/filme
cinematografice, sensibilizate dar neexpuse,
preparate de clarificare/preparate de purificare,

agenţi de răcire pentru vehicule cu motor, hârtie
diazo, noroi de foraj, substanţe de umplere
a cavităţii arborilor (silvicultură), preparate
enzimatice pentru scopuri industriale, preparate
enzimatice pentru industria alimentară, enzime
pentru scopuri industriale, enzime pentru
industria alimentară, tablă ferotipie (fotografie),
materiale de filtrare a substanţelor vegetale,
preparate de filtrare pentru industria băuturilor,
cleirea vinului, material fisionabil pentru energia
nucleară, făină pentru scopuri industriale,
conservaţi pentru făină, fluide pentru circuitele
hidraulice/lichide pentru circuitele hidraulice,
preparate de formare utilizate în turnătorie, nisip
de turnătorie, combustibil pentru reactoarele
nucleare, pământul lui fuller utilizat în industria
textilă, gelatină pentru scopuri fotografice,
gelatină pentru scopuri industriale, gene de
seminţe pentru producţia agricolă, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor/preparate
cleioase pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, ceară de
altoire pentru arbori, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), lecitină (materie primă),
lecitină pentru industria alimentară, lecitină
pentru scopuri industriale, hârtie de turnesol,
argilă grasă, coajă de mangrove pentru scopuri
industriale, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinare, fermenţi
de lapte pentru scopuri chimice, fermenţi de
lapte pentru industria alimentară, fermenţi de
lapte pentru scopuri industriale, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, produse de
demulare pentru matriţe, produse de limpezire
a mustului, pulpă de hârtie, ghivece de turbă
pentru horticultură, hârtie fotometrică, hârtie
fotografică, plăci fotosensibile, preparate de
reglare a creşterii plantelor, făină de cartofi
pentru scopuri industriale, pământ de flori, lichid
de servodirecţie, substanţe pentru prevenirea
destrămării ciorapilor, hârtie indicatoare, alta
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, apă de mare pentru scopuri
industriale, substanţe pentru conservarea
seminţelor, hârtie autorevelatoare (fotografie),
pânză sensibilizată pentru fotografie, plăci
fotografice sensibilizate, plăci sensibilizate
pentru tipărirea offset, hârtie sensibilizată, filme
sensibilizate, neexpuse, săpun (metalic) pentru
scopuri industriale, funingine pentru scopuri
industriale sau agricole, amidon pentru scopuri
industriale, proteină (materie primă), proteine
pentru utilizare în fabricare, proteine pentru
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utilizare în fabricarea suplimentelor alimentare,
proteine pentru industria alimentară, sare, brută,
sare gemă, pământ pentru culturi, celule stem,
altele decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, făină de tapioca pentru scopuri
industriale, extracte de ceai pentru utilizare în
fabricarea de produse farmaceutice, extracte
de ceai pentru industria alimentară, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
cosmetic, hârtie de turnesol, reactiv chimic,
lichid de transmisie, pulpă de lemn, filme de
radiografie, sensibilizate dar neexpuse.
2. Vopsele, vernisuri, lacuri, preparate pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă, benzi anti-corozive, preparate anti-mătuire
pentru metale, badigeon, balsam de canada,
preparate de legare pentru vopsele/aglutinanţi
pentru vopsele, fixatori pentru acuarele, toner
pentru imprimante şi fotocopiatoare, cartușe
de toner, umplute, pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, cartuşe
de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, mordanți, mordanţi pentru articolele
din piele, mordanţi pentru lemn, petice de vopsea
repoziţionabile, preparate de protecţie pentru
metale, lapte de var, grunduri, sicativi (agenţi de
uscare) pentru vopsele, sumac pentru vernisuri,
agenţi de îngroşare pentru vopsele, diluanţi
pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri, terebentină
(diluant pentru vopsele), strat protector pentru
şasiul vehiculului/strat de acoperire pentru şasiul
vehiculului.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, acvarii (structuri), pietriş pentru
acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare (structuri),
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
voliere (structuri), nemetalice, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, busturi din piatră,
beton sau marmură, construcţii, nemetalice,
cabane, nemetalice, colibe, chesoane pentru
lucrări de construcţie subactivatice, ciment
pentru cuptoare, lemn pentru butoaie/doage de
lemn, cuşti pentru găini, nemetalice, capace
pentru coşul de fum, nemetalice, tuburi pentru
coşul de fum, nemetalice, canale pentru
coşul de fum, nemetalice, argilă refractară/
şamotă (material refractar ars), matriţe de
turnătorie, nemetalice, cutii poştale din zidărie,

catarge pentru steaguri (structuri), nemetalice,
plăcuţe memoriale, nemetalice, cocini pentru
porci, nemetalice, grajduri, nemetalice, case
prefabricate (ansambluri), nemetalice, plăci şi
benzi din material sintetic pentru marcarea
drumurilor, eşafodaje, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, statui din piatră, ciment
sau marmură, silozuri, nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, lucrări de zidărie din
piatră, lucrări de artă din piatră, ciment
sau marmură, verande (structuri), nemetalice,
patinoare (structuri), nemetalice, panouri de
semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, rezervoare din zidărie, lemn pentru
fabricarea ustensilelor casnice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, închirierea de spațiu
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, licitație, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, audit, investigații
privind afacerile, cercetare privind afacerile,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, analiza
costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, facturare, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
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pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
închiriere de echipament de birou în spații pentru
co-working, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
sondaje de opinie, organizarea de spectacole de
modă în scopuri promoţionale, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, întocmirea ştatelor de plată,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziții
pentru terți (achiziționarea de bunuri și
servicii pentru alte întreprinderi), testarea
psihologică pentru selectarea personalului,
relatii publice, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, închirierea de material
publicitar servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele farmaceutice, sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările
de artă furnizate de galeriile de artă,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea de
standuri de vânzare, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
pregătirea documentaţiei fiscale, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, preluarea
apelurilor telefonice pentru abonaţii indisponibili,
actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, scrierea de Curriculum Vitae pentru
terţi/scrierea de CV-uri pentru terţi.

───────

(210) M 2020 07394
(151) 15/10/2020
(732) ALIWEB CANDLES SRL, STR.

VALEA LUNGĂ NR. 52A, SECTOR
6 , BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ali-baba.ro FMCG
Wholesale Distribution

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

cu nr. OSIM 11010163/12.04.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: Wholesale Distribution.

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.15; 15.03.09

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, producţia de clipuri publicitare,
marketing, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri

(591) Culori revendicate: albastru, roșu, roz,
mov, galben, portocaliu, alb, gri, verde
deschis
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şi servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, relaţii publice, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, marketing cu public ţintă.

───────

(210) M 2020 07398
(151) 15/10/2020
(732) ALIWEB CANDLES SRL, STR.

VALEA LUNGĂ NR. 52A, SECTOR
6 , BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dr. Aleksander
MEDICAL SUPPLIES
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1010089/12.04.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: MEDICAL SUPPLIES.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 24.13.25

(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.
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 dizabilităţi,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, producţia de clipuri publicitare,
marketing, 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, relaţii publice, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, marketing cu public ţintă.

───────

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru închis, turcoaz, negru, alb, gri
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(210) M 2020 07408
(151) 15/10/2020
(732) IULIAN BACAIN, STR. LUIGI

GALVANI NR. 39, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

IMUNITATE FORTE
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1009755/07.04.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: IMUNITATE FORTE.

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.08; 24.01.15; 01.13.15

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

5. Remedii pentru medicina umană, remedii
naturale și farmaceutice, suplimente alimentare
de uz medical, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare de uz medical
şi preparate dietetice, compuși pentru tratarea
cancerului, preparate biologice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru
tratarea cancerului, preparate farmaceutice
biologice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru prevenirea cancerului,
medicamente, medicamente pe bază de plante,
preparate din plante de uz medical, extracte
din plante de uz medical, compoziții din plante
medicinale de uz medical, extracte din plante și
din ierburi de uz medical, suplimente pe bază

de plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale.

───────

(210) M 2020 07409
(151) 15/10/2020
(732) ANIMADOK SRL, STR. DR. IOAN

SENCHEA, NR. 15, JUD. BRAŞOV,
FĂGĂRAŞ, 505200, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Cabinet & Farmacie
veterinară ANIMADOK

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1010828/19.04.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: Cabinet & Farmacie veterinară.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 03.01.06; 03.01.08;
03.01.26; 03.01.28; 03.03.01; 25.01.19

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

31. Alimente pentru animale, făină pentru
animale, furaje, nutreţuri, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, animale vii, nisip pentru
animale de companie, momeală vie pentru
pescuit, băuturi pentru animalele de companie,
mâncare pentru păsări, biscuiţi pentru câini.
35. Regruparea în avantajul terţilor de
produse farmaceutice veterinare şi produse tip
petshop, respectiv: produse veterinare, produse

(591) Culori revendicate: crem, maro deschis, 
maro închis, negru
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farmaceutice veterinare, substanţe dietetice
de uz veterinar, vitamine pentru animale,
suplimente dietetice de uz veterinar, suplimente
alimentare pentru animale, produse sanitare
de uz veterinar, preparate pentru deparazitare,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectante,
produse de îngrijire şi întreţinere pentru animale,
cosmetice pentru animale, hrană pentru animale,
băuturi pentru animale, hrană dietetică pentru
animale, hrană pentru animale cu nevoi
speciale, produse de îngrijire şi întreţinere
pentru animale cu nevoi speciale, accesorii
pentru animale, accesorii pentru animale cu
nevoi speciale, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, aparate şi instrumente
veterinare, produse antiparazitare, minerale
pentru animale, produse pentru litiere, jucării
pentru animale, îmbrăcăminte pentru animale
(cu excepţia transportului lor) permiţând clienţilor
să vadă produsele şi să le achiziţioneze
cât mai comod, inclusiv prin intermediul de
site-uri web, lucrări de birou, servicii de
comerţ, servicii de vânzare în magazine pentru
animale (pet shops), publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
servicii de promovare a vânzărilor printr-
un serviciu de fidelizare a clientelei prin
intermediul cardurilor de fidelitate şi/sau a
cardurilor de reduceri, organizarea de expoziţii,
târguri, evenimente, concursuri în scopuri
comerciale şi publicitare, toate serviciile cuprinse
în această clasă făcând referire la produse
de uz veterinar alimentare, nealimentare,
medicamentoase, accesorii şi produse destinate
întreţinerii sănătăţii animalelor.
44. Servicii veterinare, servicii de chirurgie
veterinară, servicii de analize în legătură cu
tratamentul animalelor, sterilizarea animalelor,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru
animale, servicii de igienă şi îngrijire dentară
pentru animale, toaletarea animalelor, îngrijirea
animalelor, asistenţă veterinară, consiliere
farmaceutică veterinară, servicii medicale
pentru animale oferite inclusiv printr-o reţea
de furnizori de servicii medicale pe bază
contractuală, servicii de informare cu privire la
produsele farmaceutice veterinare, consultanţă
profesională în materie de servicii veterinare,
servicii de informaţii veterinare oferite pe
internet, consiliere cu privire la creşterea şi
hrănirea animalelor, servicii de spitalizare pentru
animale, servicii de tuns pentru animale.

───────

(210) M 2020 07431
(151) 16/10/2020
(732) PSC CONTRACTOR &

(740) Turtoi Intellectual Property Firm SRL,
SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.3,
BL.17, SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

WIN HERASTRAU
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1010539/15.04.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: HERASTRAU.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Administratie comerciala, administrare
de afaceri, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, marketing
imobiliar, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de comerţ cu
amănuntul cu privire la materialele de construcţii,
servicii de agenţii de import-export.
36. Afaceri imobiliare, închirierea bunurilor
imobiliare, activităţi de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, finanţare
imobiliară, gestionarea proprietăților (imobiliare),
investiții în proprietăți imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, servicii privind afaceri
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, intermediere pentru închirierea

DEVELOPER SRL, CALEA
VICTORIEI NR.155, BL.D1, ET.6,
AP.A6,B6,C6,D6, TRONSON 5, 
CAMERA 28, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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de proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consultanță privind proprietățile imobiliare,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, management financiar.
37. Servicii de construcţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de construcţii
civile si industriale, servicii de instalaţii şi
reparaţii, consultanţă în domeniul construcţiilor
civile şi industriale (construcţii), închiriere
de utilaje, instalaţii şi echipamente pentru
construcţii.

───────

(210) M 2020 07478
(151) 19/10/2020
(732) ALEXANDRU-ALIN FRANCIUG,

STR. BÂRNOVA NR. 12, BL. M163,
SC. 1, ET. 1, AP. 6, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CĂVESCU SI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

EVA Beauty
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1011754/27.04.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: „Beauty".

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
26.01.03

clase:

44. Servicii de analiză cosmetică, aplicarea
produselor cosmetice pe față, aplicare de
produse cosmetice pe corp, servicii de artă
corporală, consultanță cu privire la frumusețe,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, servicii de eliminare a
celulitei, servicii de epilat cu ceară, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, furnizare de informații în materie de
frumusețe, saloane de frumusețe, saloane de
îngrijire a pielii, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijiri
de igienă pentru oameni, îngrijiri de igienă și
frumusețe, servicii de consultanță cu privire
la îngrijirea pielii, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță în
domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de epilare,
servicii de epilare a sprâncenelor cu ață, servicii
de epilare cu laser, servicii de epilare corporală
cu ceară pentru persoane, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de îndepărtare
permanentă și reducere a părului, servicii de
îngrijire a frumuseții, servicii de întindere a pielii
cu laser, servicii de tratament pentru celulită,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratamente
de slăbire, servicii de tratare a celulitei, servicii
de tratamente de înfrumusețare,în special pentru
gene, servicii de vopsire a sprâncenelor, servicii
de vopsire a genelor, servicii pentru îngrijirea
feței, servicii pentru îngrijirea picioarelor, servicii
pentru îngrijirea pielii, servicii personale de
epilare, servicii personale terapeutice referitoare
la îndepărtarea celulitei, servicii de tratament
cosmetic, servicii de tratament cosmetic cu laser
pentru piele, servicii de tratament cu laser pentru
creșterea părului, servicii de tratament cosmetic
cu laser pentru îndepărtarea părului nedorit,
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
servicii de tratamente cosmetice pentru ten.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07569
(151) 21/10/2020
(732) REWE ROMANIA SRL , STR.

BUSTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

PRODUS ÎN ROMÂNIA
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1011165/22.04.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii:"PRODUS ÎN ROMÂNIA".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.07.24

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină/proteine din
lapte, alginaţi pentru uz culinar, lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de migdale, migdale,
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, nu viu, andouillettes (cârnați),
măduvă de animale alimentară, larve de
furnici comestibile, pregătite, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări

comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, cremă
de unt, rulouri de varză umplute cu carne,
nuci glasate, choucroute garnie, caviar, mezeluri,
varză murată, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, grăsime
din nucă de cocos, lapte de nucă de cocos,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
ulei de nucă de cocos alimentar, nucă de
cocos, deshidratată, lapte condensat, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (Corn dogs), brânză
cottage, chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, ghimbir glasat, lapte
bătut, curmale procesate, duck confits, ulei
de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, lapte
fermentat gătit, fileuri de peşte, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte
(pastă), icre de peşte, preparate, peşte, nu
viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, flori comestibile, uscate, carne
uscată prin îngheţare/carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/legume liofilizate, chipsuri
din fructe, jeleuri de fructe, coajă de fructe, fructe
conservate în alcool, pulpă de fructe, salate
de fructe, fructe, procesate, fructe, înăbuşite,
concentrat pe bază de fructe pentru gătit, gustări
pe bază de fructe, fructe, la conservă, vânat,
nu viu, usturoi conservat, gelatină alimentară,
castraveciori preparați, gem de ghimbir, ghimbir,
conservat, guacamole, şuncă, hash browns
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi (legume sărate și fermentate), klipfish
(cod sărat şi uscat], lapte de iapă fermentat/
cumâs, băuturi pe bază de acid lactic, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
ficat, pate de ficat/pastă de ficat, homari, nu
vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, piftie din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi din lapte pentru
uz culinar, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, moluşte, nu vii,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de

(591) Culori revendicate: maro (Pantone 
872C), roșu, albastru, galben
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ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, omletă, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, pastă
de ardei conservată, ghimbir murat, murături,
polen preparat ca produs alimentar, porc (carne),
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chiftele
din cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, brânză
quark, stafide, ulei de rapiţă alimentar, ratatouille
(tocană de legume), cheag, lapte de orez,
lapte de orez pentru uz culinar, somon, nu
viu, peşte sărat, cărnuri sărate, sardine, nu vii,
satay (mâncare pe bază de carne tocată), varză
murată, învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau
artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi
de mare, nu vii, extracte din alge de mare
alimentare, seminţe, preparate, ulei de susan
alimentar, moluşte, nu vii, creveţi, nu vii, viermi
de mătase în stadiu de crisalidă pentru consum
uman, smântână, ouă de melci pentru consum,
preparate pentru supă, supe, lapte acru, ulei
alimentar din boabe de soia, boabe de soia,
conservate, alimentare, lapte de soia, pateuri/
turtite din soia, languste, nu vii, seu alimentar,
ulei alimentar de floarea soarelui, seminţe
de floarea soarelui, preparate, porumb dulce,
procesat, tahini, tagine (preparat din carne, peşte
sau legume), tempeh (preparat din soia), tofu,
pateuri/turtite din tofu, piele de tofu, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, piure
de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă vegetală
de dovlecel, spume vegetale, salate vegetale,
preparate pentru supă vegetală, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, cremă pe bază de
legume, creme tartinabile pe bază de legume,
legume, gătite, legume, procesate, legume, la
conservă, zer, frişcă, albuş de ou, budincă albă,
yakitori, gălbenuş de ou, salată de boeuf, iahnie
de fasole, zacuscă de vinete, tocană de legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop de
agave (îndulcitor natural), lenibahar, produse de

cofetărie cu migdale, pastă de migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi (chiflă umplută), făină
de orz, amestecuri de aluat nefermentat, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), făină de hrişcă,
hrişcă, procesată, bulgur, chifle dulci, burritos
(lipie umplută), cocă de tort/aluat de tort, glazură
de tort (glazurare), pudră de tort, torturi/prăjituri,
bomboane de decor pentru torturi, capere,
caramele (dulciuri)/caramele (bomboane), sare
cu ţelină, batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, gumă de mestecat nu
pentru scopuri medicale, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
băuturi din ciocolată cu lapte, decoraţiuni din
ciocolată pentru torturi, spume de ciocolată,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine,
băuturi pe bază de ciocolată, paste de întins
pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, macarons din nucă de cocos,
băuturi din cafea cu lapte, capsule de cafea,
umplute, arome de cafea, altele decât uleiurile
esențiale, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare (condiment), cremă de tartar
de uz culinar, cremă de zahăr ars, cornuri,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, zahăr
candel cristalizat, curry (mirodenie), cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru băuturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, făină nerafinată/
făină, colţunaşi pe bază de făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient pastele/feluri de mâncare liofilizate,
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având ca principal ingredient pastele, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
produse de cofetărie din fructe, coulis de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pastă de ghimbir (mirodenii), turtă dulce, glucoză
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, pâine fără gluten, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, ghimbir
pudră, halva, glazură pentru şuncă, harissa
(condiment), batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate şi
tratate (hominy), sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, cuburi de gheaţă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, îngheţate
pe băţ, gheaţă, naturală sau artificială, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi (aluat umplut),
ceai din alge keip, ketchup (sos), clătite Kimchi,
iaksa, ferment, seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, sosuri pentru carne, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru
uz casnic, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă, miso,
melasă alimentară, musli, muştar, făină de
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, nuga, făini de nuci, nucşoară,
făină de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci
de ovăz, onigiri, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, pateuri cu ciocolată, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, napolitane din
hârtie comestibilă, sos pentru paste, aluat de
patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli (sos), plăcinte,
pizza, floricele de porumb, făină de cartofi, lipii
pe bază de cartofi, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, profiterol, propolis /clei
de albine, de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), hârtie de orez comestibilă, orez
preparat învelit în alge marine, prăjituri de orez,
biscuiţi din orez, budincă de orez, pastă de
orez pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, de uz alimentar, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea

alimentelor, sandvişuri, agenţi de legare pentru
cârnaţi, mix pentru clătite sărate, clătite sărate,
produse de asezonare, apă de mare pentru gătit,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, griş, seminţe de
susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, tăiţei soba, făină de
soia, sos de soia, spaghete, pacheţele de
primăvară, seminţe de anason stelat, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (produse de
cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză), tacos
(lipie), tamarind (condiment), făină de tapioca,
tarte, băuturi pe bază de ceai cu lape, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas (lipie), turmeric,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, vermicelli
(paste), vafe belgiene, făină de grâu, germeni
de grâu pentru consum uman, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), bomboane cu
miere şi vitamina C, amandine.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale neprocesate (fructe), plante
de aloe vera, anşoa, viu, aranjamente din
fructe proaspete, anghinare, proaspătă, deşeuri
de trestie de zahăr (materie primă), scoarţe
brute, orz neprocesat, fasole, proaspătă, sfeclă,
proaspătă, fructe de pădure, proaspete, tărâţe
neprocesate, hrişcă, neprocesată, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
rădăcini de cicoare proaspete, cicoare,
proaspătă, pomi de Crăciun naturali, citrice,
proaspete, boabe de cacao, brute, coajă de
nucă de cocos neprocesată, nuci de cocos
proaspete, copră proaspată, raci, vii, crustacee,
vii, castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru
păsări, biscuiţi pentru câini, borhot, icre de peşte,
peşte, viu, momeală de pescuit, vie, făină de
in (nutreţ), bulbi de flori pentru plantare, bulbi
pentru plantare, flori comestibile, proaspete,
flori, uscate, pentru decorare, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, reziduuri de
fructe (tescovină), tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, ghimber, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri de
hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
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de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu,
nuci de cola proaspete, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de
in comestibile, neprocesate, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, homari, vii, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb neprocesat,
turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii şi distilare, moluşte, vii, spori
de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci, proaspete,
midii, vii, urzici neprocesate, nuci, neprocesate,
ovăz, turtă de oleaginoase, turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante
neprocesate), conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
tufe de trandafiri, plută brută, secară, somon,
viu, hârtie de culoare nisipului (aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare,
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti, tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, boabe de soya,
proaspete, spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori, ton,
viu, turbă, naturală, gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, plante
de viţă de vie, grâu, germeni de grâu pentru
consum animal, aşchii de lemn pentru fabricarea
celulozei de lemn, coroane din flori naturale,
drojdie pentru consum animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must
de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvas (băuturi nealcoolice), limonade, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must nealcoolic,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,

băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate
în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive alcoolice, arac
(arak)/arak (arac), băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
alcoolice, curacao (băutură alcoolică), digestive
(lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe
alcoolice, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, gin, băutură alcoolică distilată pe
bază de grâne, hidromel (mied)/mied (hidromel),
kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă, perry,
piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, alcool din orez, rom,
sake, spirtoase (băuturi), băuturi alcoolice pe
bază de trestie de zahăr, vodcă, whisky, vin,
palincă, rachiu, caisată, afinată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul cu produse
alimentare.

───────
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(210) M 2020 07572
(151) 21/10/2020
(732) MICA AUSTRIE SRL, STR.

PANTEREI NR. 9, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HANI MESSENGER
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1010806/19.04.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii:"MESSENGER".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.09.08; 26.01.02;
26.01.12; 26.01.14

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

35. Închirierea de material publicitar, publicarea
de texte publicitare, publicitate, managementul
afacerilor cu privire la artiști, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
managementul afacerilor cu privire la sportivi,
publicitate cu plata per click, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, dezvoltarea
de concepte publicitare, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, servicii
de registru de cadouri, marketing cu public țintă,
marketing în cadrul editării produselor software.
38. Trimiterea de mesaje, comunicații prin
telefoanele celulare comunicații prin terminalele
de calculator, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor,
transmiterea e-mailurilor, comunicații prin
rețelele de fibră optică, furnizarea canalelor de

telecomunicații pentru serviciile de teleshopping,
furnizarea de camere de chat pe internet,
transmiterea felicitărilor online, transmiterea
fișierelor digitale, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, transmisia
video la cerere.
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, cercetarea și
dezvoltarea de produse noi pentru terți,
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicații software online,
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, platformă ca serviciu [PaaS],
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
computerizare în nori (cloud computing).

───────

(210) M 2020 07582
(151) 21/10/2020
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(540)

EPIC SHOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicaţii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
pe internet, publicaţii care pot fi descărcate,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru crearea de
materiale publicitare online pe site-uri web,
software pentru organizarea şi vizualizarea de
imagini digitale şi fotografii, niciunul din aceste
produse nu sunt cu privire la jocuri video, e-
sports, motoare de jocuri, medii virtuale sau lumi
virtuale.

(591) Culori revendicate: albastru deschis
(Pantone 7716C), albastru închis
(Pantone 3308C, Pantone 7476C),
galben (Pantone 141C), alb (Pantone
663C)

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, 
STR.SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP. 12, 
JUD.  MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 
540543,  MUREȘ, ROMANIA
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16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri), niciunul din aceste
produse nu sunt cu privire la jocuri video, e-
sports, motoare de jocuri, medii virtuale sau lumi
virtuale.
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe

internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare,
niciunul din aceste servicii nu sunt cu privire la
jocuri video, e-sports, motoare de jocuri, medii
virtuale sau lumi virtuale.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
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televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune, difuzare
de programe de televiziu ne retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de t eleviziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice prin
radio, difuzare radiofonică de informaţii şi alte
programe, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de conţinut
audiovizual şi multimedia pe internet, transmisie
de programe de radio şi televiziune prin satelit,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, furnizare de jurnale online (online
blogs), forumuri, galerii foto, camere de
discuţie şi buletine informative electronice pentru
transmisia şi diseminarea de mesaje între

utilizatori, asigurarea accesului la un spaţiu
multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale, niciunul din aceste servicii nu sunt
cu privire la jocuri video, e-sports, motoare de
jocuri, medii virtuale sau lumi virtuale.
41.  Publicare de publicaţii periodice, publicare
elecronică, publicare de publicaţíi electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
elecronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare de
afişe informative, publicare multimedia a ziarelor,
revistelor, a jurnalelor, servicii de publicare on-
line, publicare de ziare, periodice, cataloage şi
broşuri, publicare şi reportaje (servicii prestate
de reporteri), publicare de materiale tipărite,
cu excepţia textelor publicitare, sub formă
electronică, producţie de televiziune umoristica
si de comedie, producţie de filme umoristice
si de comedie pentru televiziune, producţie
de programe umoristice si de comedie pentru
televiziune, producţie de emisiuni umoristice
si de comedie pentru televiziune, pregătire
de programe umoristice si de comedie de
televiziune, divertisment umoristic si de comedie
pentru radio şi televiziune, montaj de programe
umoristice si de comedie pentru televiziune,
servicii de divertisment umoristic si de comedie
radiofonic şi televizat, producţie de programe de
televiziune umoristice si de comedie prin cablu,
servicii de producţie de programe de televiziune
umoristice si de comedie, pregătire de programe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

95

de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
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

umoristice si de comedie radiofonice şi de
televiziune, inchirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe umoristice
si de comedie radiofonice şi de televiziune,
producţie de programe de televiziune umoristice
si de comedie în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de umor si comedie, producţie de
programe de umor si comedie pentru televiziune,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
umoristice si de comedie de radio şi televiziune,
producţie de programe de televiziune în direct
pentru divertisment umoristic si de comedie,
servicii de furnizare de divertisment umoristic
si de comedie sub formă de programe de
televiziune, furnizare de programe umoristice
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, instruire
prin intermediul radiodifuziunii, producţia de
emisiuni radiofonice, montaj de programe
radiofonice, producţ ie şi prezentare de
programe de radio, redactarea şi editarea de
texte, altele decât cele publicitare, servicii de
reporteri de ştiri, difuzare de reportaje de
către agenţii de ştiri, publicare de fotografii,
fotoreportaje, fotografii, servicii ale unui fotograf/
fotoreporter, niciunul din aceste servicii nu sunt
cu privire la jocuri video, e-sports, motoare de
jocuri, medii virtuale sau lumi virtuale.

42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
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web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, proiectare,
dezvoltare, actualizare şi întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze de
date, imagini si alte date electronice, proiectare
si dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, dezvoltare, actualizare si
întreţinere de software şi sisteme de baze de
date, asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru gestionarea bazelor
de date, niciunul din aceste servicii nu sunt cu
privire la jocuri video, e- sports, motoare de
jocuri, medii virtuale sau lumi virtuale.

───────

(210) M 2020 07630
(151) 23/10/2020
(732) BEER ZONE SRL, STR. SF. LAZAR

NR. 4, BLOC PENES CURCANUL,
SCARA B, ETAJ 5, AP.13, JUDET
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

brics pizza & more

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.11

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
muştar, oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă
(apă îngheţată).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de restaurant, bufet, catering,
autoservire, fast-food care furnizează alimente şi
băuturi.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(740) CĂVESCU ŞI ASOCIAŢII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

MVET cabinet şi
farmacie veterinară

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1011027/20.04.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: cabinet şi farmacie veterinară.

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 03.01.08; 03.01.16; 24.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

5. Aditivi medicinali pentru hrana animalelor,
aditivi pentru furaje de uz medical, antibiotice
pentru pești, capsule pentru medicamente,
capsule vândute goale pentru produse
farmaceutice, loțiuni pentru câini de uz veterinar,
celule stem pentru uz veterinar, celule vii
de uz veterinar, preparate chimice de uz
veterinar, ciment pentru copitele animalelor,
enzime de uz veterinar, preparate enzimatice
de uz veterinar, extract din scoarță de uz
veterinar, feromoni pentru animale de companie,
grăsimi de uz medical sau veterinar, grăsimi
de uz veterinar, loțiuni de uz veterinar,
medicamente de uz veterinar, medicație de
uz veterinar pentru calmarea durerii, nisip
digestsiv pentru păsări, picături de ochi,
preparate cu oligoelemente pentru consum
uman și animal, picături pentru ochi medicinale,
preparate bacteriene de uz veterinar, preparate
bacteriologice de uz veterinar, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate cu

aminoacizi de uz veterinar, preparate cu
minerale și vitamine, preparate farmaceutice
de uz veterinar, preparate farmaceutice pentru
animale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătății, preparate pe bază de cantaride
de uz veterinar, preparate pe bază de
oligoelemente pentru animale, preparate și
substanțe veterinare, repelenţi pentru câini,
pulbere de scoarță de uz veterinar, reactivi
utilizați în teste genetice în medicina veterinară,
secvențe de acizi nucleici de uz medical și
veterinare, sprayuri cu lichide pentru bandajare
de uz medical, șampoane medicinale pentru
animale de companie, stimulente alimentare
pentru animale, substanțe medicamentoase
pentru tratarea mameloanelor la vacile de
lapte, suplimente alimentare antibiotice pentru
animale, suplimente nutritive de uz veterinar,
suplimente pentru furaje de uz veterinar, ulei
din lemn de santal pentru scopuri medicale,
farmaceutice și veterinare, vaccinuri, vaselină de
uz medical sau veterinar, produse veterinare.
31. Alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne
de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea pisicilor, alimente care conțin
fosfat pentru hrănirea animalelor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente cu gust de
ficat pentru hrănirea pisicilor, alimente cu gust
de pui pentru hrănirea câinilor, alimente cu
gust de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente
la conservă pentru animale, alimente pe bază
de lapte pentru animale, alimente pe bază de
ovăz pentru animale, alimente pentru animale
care dau lapte, alimente pentru animale de
fermă, alimente pentru animale marine, alimente
pentru animale, care conțin extracte din plante,
alimente pentru animale, pe bază de lapte,
alimente pentru căței, alimente pentru găini,
alimente pentru oi, alimente pentru păsări de
curte, alimente pentru pisici, alimente pentru
pisici pe bază de sau care conțin pește, alimente
pentru viței, alimente sub formă de inele pentru
hrănirea câinilor, alimente sub formă de inele
pentru hrănirea pisicilor, amestecuri de semințe
sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea vitelor,
făină de arahide pentru animale, turte de arahide
pentru animale, arpacaș pentru păsări, biscuiți
de ovăz pentru a fi consumați de animale,
biscuiți dulci pentru a fi consumați de animale,

(210) M 2020 07705
(151) 26/09/2020
(732) MEDEEA ILIOPOLOS, 

STR. PREOT EDUARD SECHEL, 
NR.19C, JUD. BACĂU, ONEŞTI,
BACĂU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, alb
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biscuiți pentru animale, biscuiți pentru câini,
biscuiți pentru căței, biscuiți pentru pisici, biscuiți
preparați din cereale pentru animale, biscuiți
preparați din malț pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, borhoturi, bulgări de sare pentru
animale, băuturi pentru animale de companie,
băuturi pentru câini, băuturi pentru pisici, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
reziduuri din tratarea grăunțelor de cereale,
pentru hrana animalelor, crevete în saramură
pentru hrană de pești, delicatese pentru păsări,
comestibile, culturi conservate pe post de hrană
pentru animale, drojdie pentru nutreț de animale,
drojdie uscată activă pentru animale, substante
alimentare fortifiante pentru animale, furaje
pentru cai, fân, făină de ovăz pentru consum de
către animale, făină de pește pentru consumul
animal, făină din boabe de soia (hrană pentru
animale), făină din semințe de in pentru consum
animal, făină pentru animale, germeni de grâu
pentru consum animal, grăunțe pentru păsări,
hrană cu gust de brânză pentru câini, hrană de
animale care constă în produse din semințe de
soia, hrană de animale care conține fân, hrană
de animale care conține fân uscat la aer, hrană
de animale derivată din fân, hrană de animale
derivată din fân uscat la aer, hrană de animale
derivată din materie vegetală, hrană de animale
pentru înțărcarea animalelor, hrană de animale
sub formă de bucăți, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub formă
de nuci, hrană la conservă care conține carne
pentru animale tinere, hrană la conservă pentru
câini, hrană la conservă pentru pisici, hrană
mixtă pentru animale, hrană pe bază de cereale
pentru animale, hrană pe bază de sos de soia
(hrană pentru animale), hrană pentru animale de
companie, hrană pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană pentru iepuri, hrană pentru pești,
hrană pentru peștii de acvariu, hrană pentru
peștișori aurii, hrană pentru porci, hrană pentru
păsări sălbatice, hrană pentru rozătoare, hrană
sintetică pentru animale, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
făină de in (furaj), jucării comestibile pentru
câini, lapte artificial pentru utilizare ca hrană
pentru viței, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru animale, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, lapte praf pentru căței, lapte
praf pentru pisoi, leguminoase (alimente pentru
animale), mâncare pentru hamsteri, mâncare
din semințe de rapiță pentru consum animal,
nutreț fortifiant pentru animale, nisip pentru găini,
oase comestibile și sticksuri pentru animale de
casă, oase de mestecat pentru câini, produse
pentru îngrășarea animalelor, înlocuitori de lapte
pentru utilizare ca alimente pentru animale, oase

pentru câini, oase și batoane de mestecat pentru
animale domestice, făină de orez (nutreț), orez
natural utilizat ca furaj pentru animale, ovăz
pentru a fi consumați de animale, oxid de calciu
pentru furaje, ovăz procesat pentru consum de
către animale, pastă de amidon (hrană pentru
animale), turte de porumb pentru vite, porumb
pentru consum de către animale, praf de semințe
de ulei pentru animale, preparate alimentare
pentru albine, preparate alimentare pentru câini,
preparate alimentare pentru pisici, preparate
comestibile pentru cai, preparate din cereale
fiind hrană pentru animale, prăjituri de ovăz
pentru a fi consumate de animale, prăjituri din
cereale pentru animale, hrană pentru păsări,
produse pentru păsări ouătoare, preparate
pentru animale de companie sub formă de
batoane de joacă, preparate pentru hrana
animalelor, produse alimentare măcinate pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, produse comestibile
pentru animale, produse comestibile pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru câini, produse comestibile pentru pisici,
produse din cereale pentru consum de către
animale, proteine de grâu pentru alimente pentru
animale, substanțe nutritive (hrană) pentru pești,
substanțe de alimentare pentru albine, săruri
minerale pentru bovine, tablete de drojdie pentru
a fi consumate de animale, turte de oleaginoase,
sare pentru vite, urluială (hrană pentru animale).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: aditivi medicinali
pentru hrana animalelor, aditivi pentru furaje
de uz medical, antibiotice pentru pești, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, loțiuni pentru
câini, celule stem pentru uz veterinar, celule
vii de uz veterinar, preparate chimice de uz
veterinar, ciment pentru copitele animalelor,
enzime de uz veterinar, preparate enzimatice
de uz veterinar, extract din scoarță de uz
veterinar, feromoni pentru animale de companie,
grăsimi de uz medical sau veterinar, grăsimi
de uz veterinar, loțiuni de uz veterinar,
medicamente de uz veterinar, medicație de
uz veterinar pentru calmarea durerii, nisip
digestsiv pentru păsări, picături de ochi,
preparate cu oligoelemente pentru consum
uman și animal, picături pentru ochi medicinale,
preparate bacteriene de uz veterinar, preparate
bacteriologice de uz veterinar, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate cu
aminoacizi de uz veterinar, preparate cu
minerale și vitamine, preparate farmaceutice
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de uz veterinar, preparate farmaceutice pentru
animale, preparate medicinale pentru îngrijirea
sănătății, preparate pe bază de cantaride
de uz veterinar, preparate pe bază de
oligoelemente pentru animale, preparate și
substanțe veterinare, produse repulsive pentru
câini, pulbere de scoarță de uz veterinar, reactivi
utilizați în teste genetice în medicina veterinară,
secvențe de acizi nucleici de uz medical și
veterinare, sprayuri cu lichide pentru bandajare,
șampoane medicinale pentru animale de
companie, stimulente alimentare pentru animale,
substanțe pentru tratarea mameloanelor la
vacile de lapte, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, suplimente nutritive de uz
veterinar, suplimente pentru furaje de uz
veterinar, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
vaccinuri, vaselină de uz medical sau veterinar,
produse veterinare, căsuțe pentru animale de
companie, așternuturi pentru pisici, case de
joacă pentru animale de companie, cotețe
pentru animale, coșuri pentru câini, coșuri
pentru pisici, cuibare, culcușuri pentru animale
de companie, culcușuri pentru animale de
interior, culcușuri portabile pentru animale de
companie, cutii de cuibare pentru animale,
cuști pentru animale de companie, cuști pentru
câini, căsuțe pentru păsări, rame pentru stupi,
perne pentru animale de companie, trape
pentru pisici din materiale nemetalice, trape
de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, stâlpi de zgâriat pentru pisici,
capcane neelectrice pentru insecte, capcane
pentru animale, curse pentru șoareci, curse
pentru animale dăunătoare, pliciuri de muște,
produse cu ultrasunete pentru respingerea
animalelor dăunătoare, dispozitive electrice
pentru atragerea și omorârea insectelor,
dispozitive cu ultrasunete pentru îndepărtarea
țânțarilor, acvarii și vivarii, adăpători, adăpători
acționate de animale domestice, piepteni pentru
animale, biberoane pentru animale mici, boluri
pentru peștișori, perii pentru cai, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, colivii pentru păsări, colivii pentru
păsări domestice, cuști de sârmă pentru animale
domestice, cuști metalice de uz casnic, căușe
pentru hrana canină, dispozitive de hrănire
pentru hrănirea păsărilor în colivii, dispozitive
de hrănire pentru animale pe care animalele le
pot acționa singure, dispozitive de alimentare
pentru animale domestice acționate de acestea,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în natură, dispozitive de hrănire pentru păsări,

dispozitive de hrănire pentru păsări sub
formă de recipiente, dispozitive electronice de
hrănire pentru animale de companie, dispozitive
neelectrice pentru curățarea lăbuțelor animalelor
de companie, dispozitive pentru îndepărtarea
animalelor sălbatice, nu din metal, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, iesle pentru
animale, iesle pentru bovine, litiere pentru pisici,
litiere pentru păsări, litiere pentru animale de
companie, litiere automate pentru animale de
companie, mănuși pentru îngrijirea animalelor,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, lopățele pentru
îndepărtarea excrementelor animalelor, lopățele
pentru curățarea litierelor animalelor de casă,
mănușă de toaletat animale de companie, ouă
de ipsos puse în cuibare, păr de animale (perii
și pensule), perii anti-năpârlire pentru animale
de companie, perii de dinți pentru animale,
perii de sârmă pentru cai, perii pentru animale
de companie, perii pentru coamă (piepteni
pentru cai), perii pentru îngrijirea animalelor,
piepteni pentru cai, perii pentru țesălarea cailor,
piepteni pentru animale domestice, produse
cu ultrasunete pentru îndepărtarea păsărilor,
inele pentru păsări, recipiente din plastic pentru
distribuirea de mâncare animalelor de companie,
alimente care conțin ficat pentru hrănirea
pisicilor, alimente care conțin fosfat pentru
hrănirea animalelor, alimente cu gust de carne
de vită pentru hrănirea câinilor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente cu gust de ficat pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de ficat pentru hrănirea pisicilor,
alimente cu gust de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de pui pentru hrănirea pisicilor,
alimente la conservă pentru animale, alimente
pe bază de lapte pentru animale, alimente pe
bază de ovăz pentru animale, alimente pentru
animale care dau lapte, alimente pentru animale
de fermă, alimente pentru animale marine,
alimente pentru animale, care conțin extracte
din plante, alimente pentru animale, pe bază
de lapte, alimente pentru căței, alimente pentru
găini, alimente pentru oi, alimente pentru pisici
pe bază de sau care conțin pește, alimente
pentru viței, alimente sub formă de inele pentru
hrănirea câinilor, alimente pentru păsări de curte,
alimente pentru pisici, alimente sub formă de
inele pentru hrănirea pisicilor, amestecuri de
semințe sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea
vitelor, făină de arahide pentru animale, turte de
arahide pentru animale, arpacaș pentru păsări,
biscuiți de ovăz pentru a fi consumați de animale,
biscuiți dulci pentru a fi consumați de animale,
biscuiți pentru animale, biscuiți pentru câini,
biscuiți pentru căței, biscuiți pentru pisici, biscuiți
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preparați din cereale pentru animale, biscuiți
preparați din malț pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, borhoturi, bulgări de sare pentru
animale, băuturi pentru animale de companie,
băuturi pentru câini, băuturi pentru pisici, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
reziduuri din tratarea grăunțelor de cereale,
pentru hrana animalelor, crevete în saramură
pentru hrană de pești, delicatese pentru păsări,
comestibile, culturi conservate pe post de hrană
pentru animale, drojdie pentru nutreț de animale,
drojdie uscată activă pentru animale, substante
alimentare fortifiante pentru animale, furaje
pentru cai, fân, făină de ovăz pentru consum de
către animale, făină de pește pentru consumul
animal, făină din boabe de soia (hrană pentru
animale), făină din semințe de in pentru consum
animal, făină pentru animale, germeni de grâu
pentru consum animal, grăunțe pentru păsări,
hrană cu gust de brânză pentru câini, hrană de
animale care constă în produse din semințe de
soia, hrană de animale care conține fân, hrană
de animale care conține fân uscat la aer, hrană
de animale derivată din fân, hrană de animale
derivată din fân uscat la aer, hrană de animale
derivată din materie vegetală, hrană de animale
pentru înțărcarea animalelor, hrană de animale
sub formă de bucăți, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub formă
de nuci, hrană la conservă care conține carne
pentru animale tinere, hrană la conservă pentru
câini, hrană la conservă pentru pisici, hrană
mixtă pentru animale, hrană pe bază de cereale
pentru animale, hrană pe bază de sos de soia
(hrană pentru animale), hrană pentru animale de
companie, hrană pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană pentru iepuri, hrană pentru pești,
hrană pentru peștii de acvariu, hrană pentru
peștișori aurii, hrană pentru porci, hrană pentru
păsări sălbatice, hrană pentru rozătoare, hrană
sintetică pentru animale, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
făină de in (furaj), jucării comestibile pentru
câini, lapte artificial pentru utilizare ca hrană
pentru viței, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru animale, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, lapte praf pentru căței, lapte
praf pentru pisoi, leguminoase (alimente pentru
animale), mâncare pentru hamsteri, mâncare
din semințe de rapiță pentru consum animal,
nutreț fortifiant pentru animale, nisip pentru găini,
oase comestibile și sticksuri pentru animale de
casă, oase de mestecat pentru câini, produse
pentru îngrășarea animalelor, înlocuitori de lapte
pentru utilizare ca alimente pentru animale, oase
pentru câini, oase și batoane de mestecat pentru
animale domestice, făină de orez (nutreț), orez

natural utilizat ca furaj pentru animale, ovăz
pentru a fi consumați de animale, oxid de calciu
pentru furaje, ovăz procesat pentru consum de
către animale, pastă de amidon (hrană pentru
animale), turte de porumb pentru vite, porumb
pentru consum de către animale, praf de semințe
de ulei pentru animale, preparate alimentare
pentru albine, preparate alimentare pentru câini,
preparate alimentare pentru pisici, preparate
comestibile pentru cai, preparate din cereale
fiind hrană pentru animale, prăjituri de ovăz
pentru a fi consumate de animale, prăjituri din
cereale pentru animale, hrană pentru păsări,
produse pentru păsări ouătoare, preparate
pentru animale de companie sub formă de
batoane de joacă, preparate pentru hrana
animalelor, produse alimentare măcinate pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, produse comestibile
pentru animale, produse comestibile pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru câini, produse comestibile pentru pisici,
produse din cereale pentru consum de către
animale, proteine de grâu pentru alimente
pentru animale, substanțe nutritive (hrană)
pentru pești, substanțe de alimentare pentru
albine, săruri minerale pentru bovine, tablete
de drojdie pentru a fi consumate de animale,
turte de oleaginoase, sare pentru vite, urluială
(hrană pentru animale), publicitate, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, publicitate online,
publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, furnizare de informații publicitare,
întocmirea de texte de publicitate comercială.
44. Chirurgie, consiliere cu privire la hrănirea
animalelor, extracție de spermă de animale,
furnizare de informatii in domeniul veterinar,
furnizare de informații cu privire la creșterea
animalelor, introducere de microcipuri sub pielea
animalelor de companie, în scopul localizării
și identificării, furnizare de informații despre
servicii veterinare, masaj pentru cai, masaj
pentru câini, reabilitare fizică, reintroducerea și
ocrotirea animalelor sălbatice, servicii agricole
și veterinare, servicii chirurgicale veterinare,
servicii de analize de laborator în cadrul
tratamentului pentru animale, servicii de
asistență în domeniul veterinar, servicii de
consiliere cu privire la îngrijirea animalelor,
servicii de consiliere cu privire la îngrijirea
animalelor de companie, servicii de consiliere
cu privire la îngrijirea peștilor, servicii de
consiliere cu privire la îngrijirea păsărilor,
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servicii de fecundare in vitro pentru animale,
servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare, închiriere de aparate
de diagnosticare cu ultrasunete, închiriere de
instrumente de medicină veterinară, îngrijirea
peștilor, îngrijirea păsărilor, servicii de informare
cu privire la industria farmaceutică veterinară,
servicii de informații veterinare oferite pe
internet, servicii de inseminare artificială, servicii
de inventariere a animalelor sălbatice, servicii de
potcovit și de întreținere a copitelor cailor, servicii
de potcovărie, servicii de radiografie, servicii
de raționalizare a alimentației pentru animale,
servicii de spitale pentru animale de companie,
servicii de spitalizare pentru animale, servicii de
testare a performanțelor animalelor, servicii de
tratament pentru animale sălbatice accidentate,
servicii de îngrijire a animalelor de companie,
servicii de îngrijire a peștilor de acvariu, servicii
de îngrijire a păsărilor de companie, servicii
pentru scăderea în greutate.

───────

(210) M 2020 07738
(151) 27/10/2020
(732) TRANSPARENT DESIGN SRL,

(540)

TRANSPARENT design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
alb, gri

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

19. Sticlă stratificată, sticlă izolatoare, sticlă
armată, sticlă pentru construcții, sticlă pentru

vitralii, cărămizi din sticlă, acoperișuri din sticlă,
foi de sticlă, pereți din sticlă, sticlă izolantă
(construcții), uși din sticlă, sticlă de construcții,
panouri din sticlă, ecrane din sticlă, pentru
construcţii, sticlă temperată pentru construcții,
sticlă transparentă pentru construcții, sticlă
flotată pentru construcții, elemente structurale
din sticlă, sticlă emailată, pentru construcții,
fațade de sticlă (nemetalice), sticlă întărită pentru
construcții, sticlă armată pentru construcții, sticlă
plată pentru construcții, sticlă decorativă (pentru
construcții), sticlă luminoasă pentru construcții,
sticlă colorată pentru ferestre, sticlă plană
pentru construcții, panouri din sticlă pentru
ferestre, obloane de sticlă pentru clădiri, sticlă
laminată colorată (pentru construcții), elemente
de sticlă pentru ferestre, sticlă antiefracție
folosită în construcții, sticlă securizată folosită
în construcții, sticlă pentru, pentru construcții,
sticlă arhitecturală (ferestre) pentru construcții,
blocuri de sticlă pentru construcții, dale de
sticlă pentru acoperișuri, grilaje din sticlă
pentru construcții, sticlă plată laminată (pentru
construcții), panouri din sticlă pentru uși, foi
din sticlă pentru construcții, cărămizi din sticlă
pentru construcții, garduri confecționate din
sticlă laminată, sticlă arhitecturală armată pentru
construcții, vată de sticlă pentru construcții,
materiale de construcție din sticlă, sticlă plană
modificată (pentru construcții), plăci de sticlă
folosite în construcții, sticlă cu tentă folosită
în construcții, sticlă pentru protecție termică
pentru clădiri, sticlă ignifugă pentru utilizare în
construcții, uși confecționate din sticlă pentru
clădiri, sticlă pentru reflectarea căldurii pentru
clădiri, sticlă arhitecturală cu model pentru
construcții, panouri de acoperire confecționate
din sticlă, plăci din sticlă (nu pentru acoperiș),
uși transparente din sticlă pentru clădiri, unități
închise ermetic din sticlă dublă (nemetalice),
sticlă de geam (nemetalice) cu proprietăți
ignifuge, elemente din sticlă pentru panouri de
construcție, materiale din sticlă laminată folosite
în construcții, sticlă cu absorbție de infraroșii
pentru construcții, materiale de construcție care
sunt din sticlă, sticlă pentru izolare termică
folosită în construcții, panouri din sticlă pentru
construcția de clădiri, membrane bituminoase
hidroizolante ranforsate cu fibră de sticlă, sticlă
reflectorizantă cu raze infraroșii folosită în
construcții, sticlă sub formă de foi folosită la uși,
galerii circulare acoperite construite în totalitate
din sticlă, elemente de punere a geamurilor
realizate din sticlă, sticlă sub formă de foi
folosită la ferestre, galerii circulare acoperite
cu sticlă și cu cadre nemetalice, panouri din
geam dublu (nemetalice) care conțin sticlă

B-DUL THEODOR PALLADY, 
NR. 315, CORPURILE C1, C2, 
C3A,  C3B, C4, SECTOR 3, 
BUCURESTI,  ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, 
STR.SOIMULUI, NR. 18, SC. A, 
ET. 5, AP.M6, SIBIU, 550311, 
SIBIU, ROMANIA
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izolatoare, sticlă laminată pentru construcții
cu conductori electrici subțiri încorporați, sticlă
pentru geamuri (cu excepția sticlei pentru
geamurile de vehicule), sticlă laminată pentru
construcții care conține o peliculă cu cristale
lichide, adăposturi subterane în caz de tornadă
realizate din fibre de sticlă, materiale de
construcții din beton armat cu materiale plastice
și fibră de sticlă, ghips de finisare realizat
din rășini artificiale colorate (materiale de
construcţie), balustrade nemetalice, balustrade
de scări nemetalice, balustrade din materiale
nemetalice pentru scări, balustrade, nu din
metal, pentru balcoane, balustrade din materiale
nemetalice pentru alei, balustrade destinate
utilizării la clădiri, nu din metal, placă din
fibre, placă din fibre laminată, plăci pentru
placare (nemetalice), materiale pentru placare
nemetalice, placare nemetalică pentru fațade,
placare (nemetalică) pentru plafoane, panouri de
placare nemetalice, placare (nemetalică) pentru
ferestre, placă dură din fibre, perforată, panouri
(nemetalice) pentru placare pereți, placaje
de protecție nemetalice împotriva intemperiilor,
panouri de placare din materiale nemetalice,
pereți (nemetalici), pereți mobili nemetalici,
pereți laterali (nemetalici), pereți nemetalici
prefabricați, suprafețe texturate pentru pereți,
nemetalice, panouri nemetalice pentru pereți,
acoperiri nemetalice texturate pentru pereți,
pereți cortină, nu din metal, căptușeli nemetalice
pentru pereți (construcții), pereți interiori din
materiale nemetalice, plăci nemetalice laminate
pentru pereți, pereți detașabili fabricați din
materiale nemetalice, plăci de mozaic pentru
pereți, paravane despărțitoare mobile (pereți)
din materiale nemetalice, pereți despărțitori de
spațiu (structuri), nu din metal, paravane din
materiale nemetalice pentru compartimentări
interioare, trepte de scări nemetalice, panouri
stratificate, nemetalice, panouri nemetalice,
plăci nemetalice pentru pardoseală, pardoseală
laminată, nu din metal.
21. Sticlă semiprelucrată, sticlă emailată, nu
cea utilizată în construcţii, sticlă semifabricată,
sticlă neprelucrată, sticlă brută, sticlă presată,
sticlă antireflex, sticlă poroasă, sticlă pictată,
sticlă imprimată, sticlă ornamentală, cristaluri
(sticlărie), sticlă (materii prime), sticlă prelucrată
parțial, sticlă flotată (semiprelucrată), sticlă
colorată semiprelucrată, ghivece din sticlă, sticlă
atomizatoare (goală), vase din sticlă, boluri
de sticlă, sticlă incasabilă semifinisată, sticlă
colorată decorativă, plăci de sticlă, plăci din
sticlă, cutii de sticlă, tije din sticlă, sticlă
profilată (semifabricată), sticlă termorezistentă
semiprelucrată, ornamente din sticlă, fibră de

sticlă, dopuri de sticlă, articole de sticlărie,
recipiente (baloane de sticlă), figurine din sticlă
colorată, sfere ornamentale din sticlă, foi de
sticlă neprelucrată, sculpturi realizate din sticlă,
sticlă de geam netezită, foi de sticlă șlefuită,
sticlă pentru vehicule semiprelucrată, flacoane
de sticlă (recipiente), sticle din sticlă (recipiente),
plăci cu denumiri de firme din porțelan sau
sticlă, pulbere de sticlă pentru decorațiuni, sticlă
decorativă (nu pentru construcții), sticlă armată,
nu pentru construcție, sticlă emailată, nu pentru
construcții, sigle cu denumiri de firmă din sticlă,
vaze din sticlă pentru podea, sticlă sinterizată cu
pori deschiși, sticlă care încorporează conductori
electrici, sticlă decorativă, nu pentru construcții,
sticlă luminoasă (nu pentru construcții), sticlă
călită (nu pentru construcții), sticlă prevăzută
cu conductori electrici, panouri din sticlă (articol
semiprelucrat), sticlă care reflectă căldura
(semiprelucrată), obiecte de artă din sticlă, opere
de artă din sticlă, sticlă brută pentru geamuri
de vehicule, sticlă (semiprelucrată) adaptată
pentru absorbirea căldurii, sticlă plană comună
(nu pentru construcții), sticlă plată laminată (nu
pentru construcții), sticlă plană colorată (nu
pentru construcții), artă murală din sticlă în 3D,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din sticlă, plăci de sticlă, altele decât pentru
construcții, sticlă plană (alta decât cea pentru
construcții), sticlă pentru geamuri de vehicule
(produse semiprelucrate), sticlă pentru geamuri
de vehicule (produse semifabricate), sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, sticlă pentru geamuri de vehicule
(produse semiprelucrate), foi de sticlă modificată
(nu pentru construcții), sticlă laminată (diferită
de cea pentru construcții), mozaicuri din sticlă,
cu excepția celor pentru construcții, sticlă plană
(cu excepția sticlei folosite pentru construcții),
sticlă de protecție pentru fabricarea geamurilor
de vehicule, vată de sticlă, alta decât cea pentru
izolații, sticlă neprelucrată (cu excepția sticlei
folosite în construcție), sticlă (semiprelucrată)
adaptată pentru absorbția radiației cu raze
ultraviolete, obiecte de artă din porțelan, pământ
ars sau sticlă, sticlă brută sau semiprelucrată
(cu excepția sticlei de construcție), lucrări de
artă din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei folosite în construcții, fibre de
sticlă, altele decât cele pentru izolație sau de uz
textil, fibră de sticlă, de alt tip decât pentru izolație
sau pentru uz textil.
37. Servicii de sticlărie, montare de sticlă
de geamuri, montare de geamuri (lucrări cu
sticlă), instalare de structuri de construcții cu
sticlă, servicii de montare de sticlă de geamuri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

103

pentru clădiri, furnizare de informații referitoare
la repararea sau întreținerea de mașini și
aparate pentru fabricarea articolelor din sticlă,
întreținerea lucrărilor de inginerie civilă, care
implică utilizarea echipamentelor de tăiere cu
jet de apă, vopsire și lăcuire, în domeniul
construcţiilor, vopsire de rame pentru ferestre,
vopsire, pentru suprafețe interioare și exterioare,
sablare (curăţare), servicii de curățare prin
sablare, izolarea pereților exteriori, construcție
de pereți diafragmă, construcție de pereți cortină,
construire de pereți despărțitori, instalarea
pereților despărțitori interiori, construcția de
pereți despărțitori pentru interior, servicii de
reparare pentru acoperiri pentru trepte
40. Laminarea foilor de sticlă, restaurarea
(prelucrarea) suprafețelor din sticlă, tăiere de
panouri de sticlă, prelucrarea sticlei prin suflare
(sticlărie), colorarea foilor de sticlă prin tratarea
suprafeței, închiriere de mașini și aparate
pentru fabricarea sticlăriei, emailare, închirieri
de echipamente de tăiere, servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), prelucrarea siliconului,
prelucrarea rășinilor epoxidice, prelucrare de
piese pentru alte persoane (servicii de prelucrare
mecanică), laminare, vopsire, servicii de vopsire,
servicii de sablare pentru terţi, imprimarea după
tipar a acoperirilor pentru pereți.

───────

(210) M 2020 07739
(151) 27/10/2020
(732) ANCA-IONELA EFTIME-

PENESCU, STR. VASILE LUCACIU
NR. 115, BUCURESTI, 030693,
ROMANIA

(540)

EDITURA EPICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 07818
(151) 20/11/2020
(732) ALPHA & OMEGA INTERMEDIAR

CONSTRUCT S.R.L., STR. LT.
ALEXANDRU POPESCU NR.
9B, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GOSSIP CLUB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07819
(151) 20/11/2020
(732) ALPHA & OMEGA INTERMEDIAR

CONSTRUCT S.R.L., STR. LT.
ALEXANDRU POPESCU NR.
9B, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GOSSIP SUMMER CLUB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 07821
(151) 17/11/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU
NR. 3,JUDETUL BUZAU, BUZAU,
120038, BUZĂU, ROMANIA

(540)

EXIMPROD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Produse metalice obţinute prin deformare
plastică şi metalurgia pulberilor permise de lege,
construcţii metalice transportabile, materiale
metalice pentru edificare și construcții, mici
articole de fierărie.
9. Aparate, echipamente şi materiale electrice,
aparate pentru distribuţie şi comandă electrică,
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, case de marcat,dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
11. Lămpi electrice şi echipamente (instalații)
de iluminat, 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.
35. Servicii de agenții de import-export,
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate sau neefectuat în magazine,
alte tipuri de comerţ cu ridicata a produselor
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
a carburanţilor pentru autovehicule, servicii de
comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
şi gazoşi şi al produselor derivate, activităţi de
intermediare de comerţ cu ridicata, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de comerţ
cu ridicata a bunurilor de consum, a maşinilor,
echipamentelor şi furniturilor, a băuturilor, a

produselor alimentare, a fructelor şi legumelor,
a cărnii, a mezelurilor, a produselor lactate,
ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a
produselor din peşte, crustacee şi moluşte, a
zahărului, ciocolatei şi a produselor zaharoase,
administrație comercială.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații, servicii de
construcții.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor.
40. Recuperarea deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
tratament de materiale, filtrarea aerului și
tratarea apei, reciclarea gunoaielor și deșeurilor,
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 șiproiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 07822
(151) 29/10/2020
(732) INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI

NR. 11, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

AfiNatura Sănătate
de la munte!
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(531) Clasificare Viena:
03.04.07; 06.01.02; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

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

29. Dulceață de afine, conserve de fructe,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, dulcețuri.
32. Sucuri de fructe organice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, băuturi nonalcoolice pe bază
de suc de mere.

───────

(210) M 2020 07823
(151) 17/11/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU
NR. 3, JUDEŢ BUZĂU, BUZAU,
120038, BUZĂU, ROMANIA

(540)

GRUPUL EXIMPROD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Produse metalice obţinute prin deformare
plastică şi metalurgia pulberilor permise de lege,
construcţii metalice transportabile, materiale
metalice pentru edificare și construcții, mici
articole de fierărie.
9. Aparate, echipamente şi materiale electrice,
aparate pentru distribuţie şi comandă electrică,
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.

11. Lămpi electrice şi echipamente (instalații) de
iluminat.
35. Servicii de agenții de import-export,
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate sau neefectuat în magazine,
alte tipuri de comerţ cu ridicata a produselor
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
a carburanţilor pentru autovehicule, servicii de
comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
şi gazoşi şi al produselor derivate, activităţi
intermediare de comerţ cu ridicata, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de comerţ
cu ridicata a bunurilor de consum, a maşinilor,
echipamentelor şi furniturilor, a băuturilor, a
produselor alimentare, a fructelor şi legumelor,
a cărnii, a mezelurilor, a produselor lactate,
ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a
produselor din peşte, crustacee şi moluşte, a
zahărului, ciocolatei şi a produselor zaharoase.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor.
40. Recuperarea deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
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 programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 07824
(151) 17/11/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU
NR. 3, JUD. BUZAU, BUZAU,
120038, ROMANIA

(540)

EXIMPROD POWER SYSTEMS

(591) Culori revendicate: mov (HEX 
#353957),albastru (HEX #6F8CA8), 
albastru (HEX #56698F), turcoaz (HEX
#57A7B3), maro, verde
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Construcţii metalice, transportabile.
9. Aparate, echipamente şi materiale
electrice, aparate pentru distribuţie şi
comandă electrică, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente științifice, de
măsurare, de semnalizare, de detectare, de
testare, de verificare, de salvare și didactice,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
datelor.
11. Lămpi electrice şi instalaţii de iluminat,
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.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate sau neefectuat în
magazine, servicii de comerţ cu ridicata
a bunurilor de consum, cu excepţia celor
alimentare, a maşinilor, echipamentelor şi
furniturilor, a băuturilor, a tutunului, a produselor
alimentare, a fructelor şi legumelor, a cărnii,
a mezelurilor, a produselor lactate, ouălelor,
uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a produselor
din peşte, crustacee şi moluşte, a zahărului,
ciocolatei şi a produselor zaharoase, servicii de
comerţ cu cafea, cacao şi condimente, servicii
de vânzare cu amănuntul a carburanţilor pentru
autovehicule, servicii de comerţ cu ridicata
al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al
produselor derivate, activităţi intermediare de
comerţ cu ridicata, publicitate, administrație
comercială.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii.
40. Recuperarea deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
tratament de materiale, reciclarea gunoaielor și
deșeurilor, 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 programelor de calculator, activităţi
de arhitectură, inginerie şi servicii tehnice.

───────

(210) M 2020 07825
(151) 17/11/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU
NR. 3, JUD. BUZAU, BUZAU,
120038, ROMANIA

(540)

EXIMPROD ENGINEERING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Produse metalice obţinute prin deformare
plastică şi metalurgia pulberilor permise de lege,
construcţii metalice transportabile, materiale
metalice pentru edificare și construcții, mici
articole de fierărie.
9. Aparate, echipamente şi materiale electrice,
aparate pentru distribuţie şi comandă
electrică, 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.
11. Lămpi electrice şi echipamente de iluminat,
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.
35. Servicii de agenții de import-export,
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate sau neefectuat în magazine,
alte tipuri de comerţ cu ridicata a produselor
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
a carburanţilor pentru autovehicule, servicii de
comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
şi gazoşi şi al produselor derivate, activităţi
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intermediare de comerţ cu ridicata, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de comerţ
cu ridicata a bunurilor de consum, a maşinilor,
echipamentelor şi furniturilor, a băuturilor, a
produselor alimentare a fructelor şi legumelor,
a cărnii, a mezelurilor, a produselor lactate,
ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a
produselor din peşte, crustacee şi moluşte, a
zahărului, ciocolatei şi a produselor zaharoase.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor.
40. Recuperarea deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
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 programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 07827
(151) 29/10/2020
(732) MATEI LADEA, STRADA TOAMNEI

NR. 105, ET. 8, AP. 27, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020705, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.06.06; 29.01.02

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

clase:
14. Ace (bijuterii), ace de cravată, ace de
rever (bijuterii), ace de rever din metale
prețioase (bijuterii), agrafe de cravată, agrafe
de cravată din metale prețioase, articole de
bijuterie semiprețioase, bijuterii confecționate din
aur, bijuterii confecționate din cristal, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
fiind articole din metale prețioase, bijuterii
placate cu aliaje din metale prețioase, brățări,
brățări (bijuterii), brelocuri (bijuterii), brelocuri
placate cu metale prețioase, broșe (bijuterie),
butoni de cămașă, butoni de manșetă, butoni
de manșetă din aur, butoni de manșetă din
imitație de aur, butoni de manșetă din metale
prețioase cu pietre semiprețioase, butoni de
manșetă placați cu argint, butoni de manșetă
placați cu metale prețioase, casete de bijuterii,
cutii pentru ace de cravată, cutii pentru
butoni, cutii pentru ceasuri (ajustate), etuiuri
adaptate pentru păstrarea ceasurilor, etuiuri
pentru instrumente cronometrice, brelocuri din
imitație de piele, brelocuri din metale comune,
brelocuri de chei din metale prețioase, brelocuri
din piele pentru chei, brelocuri din piele,
brelocuri metalice, portchei (decorațiuni mici
sau brelocuri), articole de bijuterie, insigne
decorative (bijuterii), ornamente pentru pălării.
18. Articole de voiaj, bagaje (genți), bagaje de
mână, borsete, borsete pentru bărbați, borsete
și genți de purtat la brâu, cutii pentru cravată,
cutii pentru cărți de vizită (portvizite), mape
pentru documente, etuiuri pentru carduri de
credit (portmonee), genți, genți boston, genți
casual, genți cu structură moale, genți de
călătorie, genți de lucru, genți de mână, genți
din piele, genți pentru haine, genți și portofele
din piele, ghiozdane, huse pentru costume, huse
pentru costume, cămăși și rochii, huse pentru
pantofi, huse pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj,
mape (portdocumente), portchei, portmonee
de piele, portmonee, portofele, portofele cu
compartimente pentru carduri, portofele din piele
pentru carduri de credit, poșete, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, serviete,
serviete diplomat, suporturi pentru bancnote,
suporturi pentru cărți de credit, umbrele, umbrele
de soare, curele din piele, umbrele, umbrele de
golf.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
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părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte de agrement,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
din piele, ascoturi (cravate), articole
vestimentare pentru bărbați, articole purtate în
jurul gâtului, baticuri (îmbrăcăminte), batiste de
buzunar, blazere, blugi, bluze, bluzoane, bretele
pentru bărbați, bretele de susținere pentru
ciorapi, brâie (îmbrăcăminte), cămăși, cape
și pelerine, ciorapi, combinezoane, compleuri
de dormit, corsete (articole de îmbrăcăminte,
corsete), costume, costume de baie, costume
pentru bărbați, cravate, curele (accesorii
vestimentare), curele din materiale textile
(îmbrăcăminte), ciorapi 3/4, colanți, confecții
(îmbrăcăminte), costume bărbătești și taioare,
costume de damă, costume de gală, costume
de lucru, costume de seară, costume de teatru,
costume din piele, costume informale (casual),
costume pentru ploaie, costume rezistente
la vânt, curele din piele (îmbrăcăminte),
echipament sportiv (articole de îmbrăcăminte
şi încălţăminte), etole (blănuri), eșarfe, eșarfe
de pus pe cap, flanele (pulovere), pantaloni
scurți (articole de îmbrăcăminte), papioane,
pardesiuri, pelerine, pijamale, plastroane de
cămăși, plătci de cămașă, ponchouri, pulover
(articole de îmbrăcăminte), pulovere cu guler pe
gât, redingote, robe (robe tradiționale), rochii de
bal, rochii pentru femei, sacouri de gală, sacouri
sport, salopete, salopete de lucru, sarafane,
șaluri, șaluri de ocazie, șaluri și eșarfe, șalvari,
seturi de bluză și jachetă, short bărbătesc
de baie, smochinguri, slipuri de baie, șosete,
taioare, topuri (articole vestimentare), ținute
de seară, ținută stil casual, trenciuri, tricotaje
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri
polo, tunici, uniforme, veste, viziere (articole
de îmbrăcăminte), haine și jachete de blană,
halate, hanorace, helănci, îmbrăcăminte de
sport (care nu include mănușile de golf),
îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte din in,
îmbrăcăminte formală de seară, îmbrăcăminte
impermeabilă, îmbrăcăminte țesută, jachete,
indispensabili, jachete cămașă, jeanși denim,
jersee (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jiletci, jupoane, lenjerie de corp, maiouri,
manșete (îmbrăcăminte), mantale, mantouri,
mantii de blană, manșoane (îmbrăcăminte,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), neglijeuri,

paltoane, pantaloni, pantaloni de golf, articole de
încălțăminte pentru plajă, balerini (încălțăminte),
bascheți, cizme, cizme de cauciuc, cizme
impermeabile, cizme și ghete, espadrile, galoși,
ghete, ghete pentru munte, încălțăminte de plajă
și sandale, încălțăminte de sport, încălțăminte de
stradă, încălțăminte impermeabilă, încălțăminte
pentru bărbați, mocasini, încălțăminte pentru
femei, pantofi de pânză, pantofi din piele,
papuci de casă, saboți, sandale, sneakers,
teniși, articole cu cozoroace care servesc la
acoperirea capului, băști, berete, bonete, căciuli
cu nod, căciuli cu ciucuri, fesuri, jobene,
manșoane (îmbrăcăminte), mitre (pălării),
pălării, sepci cu cozoroc, toci (pălării), șepci
sportive, accesorii metalice pentru încălțăminte,
branțuri, bretele de pantaloni, clini (părți de
articole de îmbrăcăminte), gulere detașabile
(îmbrăcăminte), huse pentru încălțăminte, cu
excepția celor de uz medical, limbi de pantofi și
ghete (părţi ale articolelor de îmbrăcăminte).
35. Administrare de afaceri, administrarea
magazinelor, asistență comercială privind
crearea de întreprinderi comerciale, asistență
comercială privind deschiderea de francize,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în afaceri, asistență în
management pentru firme comerciale, asistență
în management pentru companiile comerciale,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență în materie
de management, asistență privind planificarea
comercială, furnizare de date referitoare la
afaceri, conducerea afacerilor comerciale în
numele terților, exploatare comercială de
centre comerciale pentru alte persoane,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), furnizare
de asistență în afaceri, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, pe internet,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, informații despre metode de vânzare,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere publicitară, intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumpărare de bunuri, management de
afaceri comerciale, managementul activităților
comerciale, managementul de afaceri al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
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proiectelor de afaceri, managementul relației cu
clienții, negociere de contracte de publicitate,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, organizare
de întâlniri de afaceri, planificare strategică în
afaceri, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de administrare de stocuri, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de comandă
cu ridicata, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii
de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii de
reprezentanță comercială, servicii oferite de
un francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
servicii de comandă computerizată de stoc,
prelucrare administrativă pentru comenzi de
achiziție, consiliere cu privire la produse
de consum, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizarea de asistență pentru
produse de larg consum cu privire la software,
furnizarea de informaţii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
informare și consultanță cu privire la comerțul
exterior, informații și asistență comerciale pentru
consumatori, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, obținere de contracte
pentru achiziția și vânzarea de produse și
servicii, 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, realizare de
abonamente la pachete de informații, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau
benzi desenate, realizarea abonamentelor la
servicii telematice, telefonice și informatice
(internet), servicii de achiziții pentru terţi,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de consiliere referitoare
la tranzacții comerciale, servicii de import
și export, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare în materie de
activități de marketing, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, analize publicitare,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
asistență în domeniul comercializării produselor,
campanii de marketing, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de reclame pentru pagini web pe
internet, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
creare de texte publicitare, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, crearea
materialului publicitar, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepţii de
publicitate, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii
de marketing pentru alte persoane, editare
și actualizare de texte publicitare, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizare de servicii publicitare, indexare web
în scop comercial sau publicitar, închiriere
spațiu publicitar, închirierea minutelor publicitare
și a presei, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
marketing pe internet, furnizarea de mostre
de produse, organizare de lansări de produse,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, (organizarea de) trageri la sorți
cu premii în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
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organizare și plasare de reclame, organizarea
de publicitate, plasare de reclame, pregătire de
documente publicitare, pregătirea și distribuirea
reclamelor, producție de clipuri publicitare,
producție de material publicitar, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de competiții și evenimente sportive, promovare
de concerte muzicale, promovare de evenimente
speciale, promovare de produse și servicii pentru
terți, promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea
vânzărilor, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale publicitare, publicare de
materiale promoționale, publicitate, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate de tip pay-per-
click (PPC), publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, publicitate online,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, servicii de lansare
de produse, servicii de marketing, servicii de
grafică publicitară, servicii de prezentare a
produselor către public, servicii de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare comercială, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate și marketing, servicii de relații cu
publicul.
40. Aplicare de monograme pe îmbrăcăminte,
aplicarea de monograme pe îmbrăcăminte,
asamblare de materiale la comandă pentru
terți, asamblare de produse pentru terți,
asamblare la comandă de materiale din piele
pentru alte persoane, brodare, croirea stofelor,
croirea țesăturilor, croitorie, croitorie (confecții la
comandă), croitorie la comandă, croitorie pentru
bărbați sau femei, cusut artizanal (producție la
comandă), cusut artizanal și croitorie, cusătorii
(fabricări la comandă), furnizare de informații
despre croitorie, furnizare de informații despre
croitorie de damă, furnizare de informații despre
servicii de brodare, retușarea îmbrăcămintei,
servicii de brodare a tricourilor, servicii de
croitorie, țesătorie, tivirea textilelor, tivirea
stofelor.

───────

(210) M 2020 07828
(151) 29/10/2020
(732) DIMMER SRL, STR. MOLDOVEI

NR. 110, JUD. BACAU,
COMANESTI, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CONSTANTIN DANIEL
NR. 4, PARTER, 1, ROMANIA

(540)

Dimmer Wooden Made

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.08; 07.01.24

clase:
19. Lemn pluristratificat, lemn modelat, lemn
semiprelucrat, lemn tratat (lemn împotriva
putrezirii), obloane din lemn, balustrade din
lemn, pavele din lemn, îmbinări din lemn,
lambriuri de lemn, panouri din lemn, plăci de
lemn, dale de lemn, finisaje din lemn, uși din
lemn, lambriuri din lemn, plăci aglomerate din
lemn, construcții portabile din lemn, pereți laterali
de lemn, baghete decorative din lemn, panouri
din fibră lemnoasă, plăci din particule de lemn,
tocuri din lemn pentru uși, foi de acoperire din
lemn, rame de lemn pentru ferestre, carcase
din lemn pentru șemineuri, plăci pentru plafoane
din lemn, plăci pentru acoperiș (din lemn), dale
din lemn pentru podele, elemente de construcție
din lemn, componente de construcție din lemn,
parchet cu placaj din lemn, plăci de lemn
pentru podele, materiale de construcţii, din lemn,
case prefabricate (ansambluri) din lemn, plăci
laminate de particule de lemn, placă aglomerată
din așchii din lemn, panouri acustice din lemn
pentru pereți, panouri acustice de lemn pentru
plafoane, uși confecționate din lemn pentru
clădiri, parchet din lemn de esență tare, plăci
din lemn de esență tare, jaluzele rulante din
lemn pentru uz exterior, plăci aglomerate din
așchii de lemn laminate, panouri nemetalice din
lamele de lemn, tip waferboard, împrejmuiri din

(591) Culori revendicate: verde, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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lemn pentru șemineuri (mantale și polițe), case
de vacanță din lemn comercializate la pachet,
panouri de construcții realizate din lemn și rășini
hidroizolante, plăci fixate (nemetalice) pentru
utilizare în construcția de structuri de lemn, plăci
de fibră cu fibră de lemn îmbinată cu rășină
și plăci aglomerate, construcții transportabile,
nemetalice, structuri și construcții nemetalice
transportabile, țigle de acoperiș, nemetalice.
37. Instalare de șarpante din lemn, construcție
de scări de lemn, reparații de podele din lemn,
servicii de construcţii, funizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii.
42. Proiectare de construcții, proiectare de
sisteme de construcții, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcții, elaborare de planuri în domeniul
construcțiilor, servicii de arhitectură, servicii
de design arhitectural, servicii de planificare
arhitecturală, servicii de arhitectură de interior,
servicii de arhitectură și inginerie, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural.

───────

(210) M 2020 07830
(151) 29/10/2020
(732) PRODUCTIE MILKCOM SRL,

STR. VĂCĂRIEI NR.26/A, JUD.
COVASNA, SĂRĂMAŞ, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

INIMA MUNTELUI
PRODUSE LOCALE DIN
ÎNTORSURA BUZĂULUI

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 06.19.16; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.24

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
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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. 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 cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 07831
(151) 29/10/2020
(732) ELENA ROXANA FALAHATI

MOJAVERI, ALEEA POLITEHNICII
NR. 4, BL. 4, SC. B, AP. 25,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ELENA ROXANA FALAHATI
MOJAVERI, STR. COLINEI NR. 4,
JUDEȚUL ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SACHI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18; 29.01.13

clase:
21. Boluri (bazine)/bazine (boluri), servicii de
cafea (articole de masă), căni pentru cafetiere,
neelectrice, cești, carafe, veselă, pahare de băut,
tăvi, fructiere, figurine din porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porțelan,
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 porțelan, 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,
zaharnițe, farfurii pentru masă, halbe/căni înalte
cu capac, servicii de ceai (articole de masă),
ceainice, tăvi pentru uz casnic, farfurii pentru
legume.

(591) Culori revendicate: roşu, alb, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu căni și pahare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț online cu caserole, tăvi, farfurii, platouri,
fructiere, pahare și căni, servicii de agenții de
import și export.

───────

(210) M 2020 07832
(151) 29/10/2020
(732) SC PODGORIA SILVANIA SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 45,
JUD SALAJ, SIMLEU SILVANIEI,
021527, SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)

SILVANIA LUX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri.

───────

(210) M 2020 07833
(151) 29/10/2020
(732) SC PODGORIA SILVANIA SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 45, JUD.
SALAJ, SIMLEU SILVANIEI, SĂLAJ,
ROMANIA

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

(540)

SILVANIA PREMIUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii), vinuri.

───────

(210) M 2020 07835
(151) 29/10/2020
(732) CHINA TOBACCO HUNAN

INDUSTRIAL CO., LTD., NO.188,
SECTION 3, WANJIALI MIDDLE
ROAD, YUHUA DISTRICT,
CHANGSHA, HUNAN, CHINA

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

(540)

AXILE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, tutun fără fum, tutun de mestecat,
țigări de foi, țigarete conținând înlocuitori de
tutun, cu excepția celor pentru uz medical,
țigarete, cigarillos, ierburi pentru fumat, nu
în scopuri medicale, tutun de prizat, capete
de țigarete, tabachere pentru țigarete, pipe
electronice de tutun, muştiucuri pentru ţigări,
borcane de tutun, scrumiere pentru fumători,
umidificatori pentru tutun, vaporizatoare orale
pentru fumători, vaporizatoare pentru țigări fără
fum, dispozitive electronice pentru încălzirea
țigărilor și tutunului în scopul eliberării de aerosoli
conținând nicotină pentru inhalare, chibrituri,
brichete pentru fumători, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, filtre pentru ţigări,
muştiucuri din chihlimbar pentru suporturile de
trabucuri şi ţigări, hârtie pentru ţigări, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esențiale, utilizate în
țigări electronice, țigări electronice, soluții lichide
pentru utilizare în țigări electronice, huse pentru
țigări electronice.

───────

(210) M 2020 07836
(151) 29/10/2020
(732) S.C. ABSTRCT GLOBAL S.R.L.,

BD. EPUREANU NR. 31, JUD.
VASLUI, BÂRLAD, 731085,
VASLUI, ROMANIA

(540)

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

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

───────

(210) M 2020 07837
(151) 29/10/2020
(732) SIMONA STOICHESCU

WEINRAUCH, B-DUL 20
DECEMBRIE 1989 NR. 2, AP. 7,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CONSTANTIN GHIȚĂ OFFICE S.R.L.,
B-DUL TAKE IONESCU NR. 24 - 28,
SC. B, AP. 2, JUDEŢUL TIMIŞ, 300042
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

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

clase:
41. Servicii de club (divertisment sau educație),
servicii de tabere de vacanță (divertisment),
școli de grădiniță, organizare de competiții
(educație sau divertisment), planificarea de
petreceri (divertisment), furnizarea facilităților de
recreere, servicii de tabere sportive, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), efectuarea de
excursii cu ghid.
42. Creare și menținere de pagini (site-uri web).

───────

(210) M 2020 07838
(151) 29/10/2020
(732) S.C. IDENT TOTAL CARE S.R.L.,

STR. AVRIG NR. 63, BL. E2, SC. 5,
AP. 136, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ident TOTAL CARE

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
02.09.10

clase:
44. Servicii de stomatologie, examinări
stomatologice cu raze X, servicii oferite de un
laborator de tehnică dentară.

───────

(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07839
(151) 29/10/2020
(732) S.C. AEGELESS ANGELIC

BEAUTY S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU, NR. 58, CORP B, PARTER,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

AE AEgeless

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 29.01.07; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.05; 26.11.01; 26.11.08

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de
toaletă nemedicinale, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice
naturale, produse hidratante pentru ten
(produse cosmetice), creme tonifiante (produse
cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru

ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), loțiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
creme, produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, serumuri de
înfrumusețare (produse cosmetice), ser pentru
îngrijirea părului (produse cosmetice), ser
calmant pentru piele (produse cosmetice), seruri
de uz cosmetic, ser de față de uz cosmetic,
șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
cremă pentru ochi (produse cosmetice),
parfumuri, creme parfumate, parfumuri naturale,
parfumuri lichide, parfumuri solide, parfumuri
pentru corp.

───────

(210) M 2020 07840
(151) 29/10/2020
(732) TOUR IMPEX GROUP SRL, STR.

ÎMPĂRATUL TRAIAN, BL. 16,
AP. 15, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, 330032, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

EXPERT SCULE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 14.07.09; 27.05.03; 27.05.08

(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

───────

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

(591) Culori revendicate: roșu (HEX #ff0000),
albastru ( HEX #0131B4), alb
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(210) M 2020 07841
(151) 29/10/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL GABRIEL

ALBU, STRADA ROMA NR. 23,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011773,
ROMANIA

(540)

ALBU LEGAL DREPT
PENAL AL AFACERILOR

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1012180/04.05.2021, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
"DREPT PENAL AL AFACERILOR".

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 29.01.13; 26.04.02

clase:
45. Servicii de avocatură (servicii juridice).

───────

(210) M 2020 07842
(151) 29/10/2020
(732) CABINET INDIVIDUAL GABRIEL

ALBU, STRADA ROMA NR. 23,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011773,
ROMANIA

(540)

ALBU LEGAL WHITE-
COLLAR CRIME

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

nr.1012181/04.05.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "WHITE-COLLAR CRIME".

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 29.01.13; 26.04.02

clase:
45. Servicii de avocatură (servicii juridice).

───────

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

(591) Culori revendicate: alb, galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BizExpo

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.10; 29.01.15

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

35. Servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu vesela, articole de
bucătărie şi recipiente, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu pahare,
vase de băut şi articole pentru baruri, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, abrazivi, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de licitație și
licitație inversă, furnizare de servicii online
de licitație, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere publicitară, intermedierea de
contacte comerciale și economice, servicii

de intermediere comercială, organizare de
demonstrații comerciale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing,
optimizarea motoarelor de căutare, optimizarea
traficului pe site, consultanță cu privire la
optimizarea motoarelor de căutare, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu lumânări și fitiluri pentru iluminat, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, suplimente alimentare
şi preparate dietetice, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale de construcții și
elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din
hârtie şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, publicaţii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate și instrumente medicale și veterinare,
echipament pentru exerciții fizice, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru

(210) M 2020 07843
(151) 29/10/2020
(732) AMICREDIT TEAM SRL, 

STR. TURTURELELOR NR. 50, 
SECTOR3, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, albastru
deschis, verde, roșu, galben, alb
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încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), dezvoltare de concepte
pentru economia afacerilor, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole

de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de Crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu CD-uri si DVD-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale inregistrate, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi artistice,
producţie audio, video, multimedia şi fotografie,
servicii educative și de instruire, servicii de
conferințe, ateliere recreative, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului.

───────
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(210) M 2020 07844
(151) 29/10/2020
(732) GLOBAL LUXURY CONNECTION

SRL, STR. LIBERTATII, NR. 34,
JUD IAŞI, IAŞI, 700675, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

NEXYO

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.12

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

35. 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
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,
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 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,

(591) Culori revendicate: negru, albastru,
verde
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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.
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
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.

───────

(540)

LEVEL UP SOCIETY

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.04; 27.05.24; 29.01.02

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

───────

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

(210) M 2020 07845
(151) 29/10/2020
(732) AUTHENTIC SUCCESS SRL, 

STR. MIHAIL SEBASTIAN NR. 27, 
BL.S10, SC. 1, AP. 16, SECTOR 5, 
BUCUREŞTI, 050771, ROMANIA
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(210) M 2020 07847
(151) 29/10/2020
(732) CARASCA PETRE-GABRIEL,

STR. GĂRII, NR10, BL.5, SC.A,
ET.4, AP.18, JUD. TULCEA,
TULCEA, 820158, TULCEA,
ROMANIA

(540)

SPARTAN SHIELD

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 23.05.05; 26.04.03;
24.01.25; 29.01.11

clase:
9. Folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare.

───────

(210) M 2020 07849
(151) 30/10/2020
(732) SC ONE WAY DISTRIBUTION

SRL, STR. BLAJULUI NR. 61,
BL.B1, SC.C, ET.1, AP.5, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400393,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Zaia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 29.01.15;
02.03.01; 02.03.23

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.
───────

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

122

(210) M 2020 07850
(151) 30/10/2020
(732) ISIS MEDICAL CENTER

(540)

ARMONIA HOSPITAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.04

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

44. Servicii medicale
───────

(540)

ONIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.03.04; 17.02.02

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

S.R.L., 
STR. MIRCEA CELBATRAN 
NR. 102, JUD.CONSTANŢA, 
CONSTANŢA,  900663, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, galben,
portocaliu, negru

(210) M 2020 07851
(151) 30/10/2020
(732) ONIX RESIDENCE SRL, 

STR. DRUMUL NISIPOASA 
NR. 46-52, BIROUL NR. 1, 
SECTOR 1,  BUCUREŞTI, 
013997, ROMANIA
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(210) M 2020 07852
(151) 30/10/2020
(732) NICOLAE-CRISTINEL ILIE, STR.

ELENA VĂCĂRESCU NR. 7, JUD.
DAMBOVITA, TÂRGOVIŞTE,
130094, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

STAR GOLD STRĂLUCEŞTE
ÎN ORICE MOMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.24; 27.05.25; 17.02.01;
01.01.02

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase, casete
pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
ceasornicărie și instrumente pentru măsurarea
timpului pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, statuete și
figurine, din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, ștrasuri, bijuterii din metale prețioase,
pietre prețioase, perle, pietre prețioase sau
semiprețioase naturale sau artificiale și imitații
ale acestora, butoni de manșetă, bijuterie broșă,
ceasuri cu brățară, brățări de ceas, lanțuri de
ceas, cutii pentru produse de bijuterie si ceasuri,
amulete pentru inele de chei, inele pentru chei,
lanțuri pentru chei, închizători pentru bijuterii,
casete de bijuterii, ace de cravată, bijuterii-
pandantive, pandantive, podoabe (bijuterie),
ornamente pentru încălțăminte, bijuterii pentru
animale de companie, brelocuri sub formă
de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),

ornamente pentru rochii și genţi sub formă
de bijuterii, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal.
35. Servicii de comerţ şi regruparea în avantajul
terţilor a metalelor prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, ceasornicărie și instrumente pentru
măsurarea timpului, pietre prețioase, perle
și metale prețioase și imitații ale acestora,
statuete și figurine din sau placate cu
metale prețioase sau semiprețioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, ștrasuri, bijuterii
din metale prețioase, pietre prețioase, perle,
pietre prețioase sau semiprețioase naturale
sau artificiale și imitații ale acestora, butoni
de manșetă, broșe (bijuterie), ceasuri cu
brățară, brățări de ceas, lanțuri de ceas,
cutii pentru produse de bijuterie şi ceasuri,
amulete pentru inele de chei, inele pentru chei,
lanțuri pentru chei, închizători pentru bijuterii,
casete de bijuterii, ace de cravat, bijuterii-
pandantive, pandantive, podoabe (bijuterie),
ornamente pentru încălțăminte, bijuterii pentru
animale de companie, brelocuri sub formă
de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
ornamente pentru rochii și genţi sub formă
de bijuterii, articole decorative (bibelouri sau
bijuterii) pentru uz personal, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin magazinele en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, respectiv prin
intermediul site-urilor web, servicii de vânzare cu
amănuntul şi cu ridicata a produselor menționate
anterior, prezentarea mărfurilor în medii de
comunicare, pentru comerțul cu amănuntul,
magazin, servicii oferite de magazin on-line,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
realizarea de reclame, târguri şi expoziţii cu
caracter publicitar şi comercial, difuzare de
anunțuri publicitare, publicitate online, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în legătură cu produsele mai sus
amintite, servicii de agenţii de import și export.
36. Servicii de amanet, evaluarea bijuteriilor

───────

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07853
(151) 30/10/2020
(732) ANA PAN SA, BD. DIMITRIE

POMPEI NR. 5C, LOT 2A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335, ROMANIA

(540)

SCORŢIŞOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pastă de migdale, produse de cofetărie
cu migdale, preparate aromatice alimentare,
bibimbap (orez amestecat cu legume şi carne
de vită), agenţi de legare pentru îngheţată,
biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), hrişcă, procesată, bulgur,
chifle dulci, burritos, pudră de tort, cocă de tort/
aluat de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
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, scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, altele decât uleiurile esenţiale, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de Crăciun, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), cremă de tartar
de uz culinar, crutoane, cremă din ouă şi lapte,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
aluat, sosuri pentru salată, dulce de leche
(dulceaţă de lapte), esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi
a uleiurilor esenţiale, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi,
colţunaşi pe bază de făină, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare având ca principal ingredient pastele/

feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), şroturi
pentru consum uman, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în proteine,
miere, sandvişuri de hot dog, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, ceai cu gheaţă, gheaţă
comestibilă, infuzii, nu cele medicinale, clătite
kimchi, lemn dulce (produse de cofetărie), lipii pe
bază de cartofi, dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiţi cu malţ, marţipan, plăcinte
cu carne, mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, alimente pe bază de ovăz,
terci de ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr de
palmier, 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,
bomboane mentolate, pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, propolis/clei de albine de
uz alimentar, budinci, quiche (tartă), quinoa,
procesată, ramen, ravioli, relish (condiment),
prăjituri de orez, budincă de orez, pastă de
orez pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
sandvişuri, sosuri (condimente), biscuiţi din orez,
seminţe de susan (produse de asezonare), fulgi
de gheaţă cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi
(îngheţate)/şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba,
pâine fără gluten, tamarind (condiment), laksa,
profiterol, comuri, pateuri cu ciocolată, ceai din
alge kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos,
capsule de cafea, umplute, îngheţate pe băţ,
nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), miso, spaghete, mirodenii, pacheţele
de primăvară, băţ de lemn dulce (produse
de cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză),
tacos, tapioca, făină de tapioca pentru uz
alimentar, tarte, ceai nemedicinal, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, tortillas, tăiţei udon, pâine nedospită,
cafea neprăjită, arome de vanilie pentru uz
culinar, altele decât uleiurile esenţiale, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
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folosite ca substituenţi pentru cafea, vermicelli,
oţet, vafe belgiene, făină de grâu, germeni
de grâu pentru consum uman, drojdie de uz
alimentar, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate).

───────

(210) M 2020 07854
(151) 30/10/2020
(732) ANA PAN SA, BD. DIMITRIE

POMPEI NR. 5C, LOT 2A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020335, ROMANIA

(540)

PAGAIE CU FRUCTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pastă de migdale, produse de cofetărie
cu migdale, preparate aromatice alimentare,
bibimbap (orez amestecat cu legume şi carne
de vită), agenţi de legare pentru îngheţată,
biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), hrişcă, procesată, bulgur,
chifle dulci, burritos, pudră de tort, cocă de tort/
aluat de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
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, scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, altele decât uleiurile esenţiale, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de Crăciun, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), cremă de tartar
de uz culinar, crutoane, cremă din ouă şi lapte,
spume pentru desert (produse de cofetărie),
aluat, sosuri pentru salată, dulce de leche
(dulceaţă de lapte), esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi
a uleiurilor esenţiale, arome, altele decât

uleiurile esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi,
colţunaşi pe bază de făină, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), şroturi
pentru consum uman, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în proteine,
miere, sandvişuri de hot dog, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, ceai cu gheaţă, gheaţă
comestibilă, infuzii, nu cele medicinale, clătite
kimchi, lemn dulce (produse de cofetărie), lipii pe
bază de cartofi, dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiţi cu malţ, marţipan, plăcinte
cu carne, mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, alimente pe bază de ovăz,
terci de ovăz, clătite sărate, onigiri, zahăr de
palmier, 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,
bomboane mentolate, pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, propolis/clei de albine de
uz alimentar, budinci, quiche (tartă), quinoa,
procesată, ramen, ravioli, relish (condiment),
prăjituri de orez, budincă de orez, pastă de
orez pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
sandvişuri, sosuri (condimente), biscuiţi din orez,
seminţe de susan (produse de asezonare), fulgi
de gheaţă cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi
(îngheţate)/şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba,
pâine fără gluten, tamarind (condiment), laksa,
profiterol, comuri, pateuri cu ciocolată, ceai din
alge kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, macarons din nucă de cocos,
capsule de cafea, umplute, îngheţate pe băţ,
nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), miso, spaghete, mirodenii, pacheţele
de primăvară, băţ de lemn dulce (produse
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de cofetărie), preparate pentru întărirea frişcăi,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză),
tacos, tapioca, făină de tapioca pentru uz
alimentar, tarte, ceai nemedicinal, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, tortillas, tăiţei udon, pâine nedospită,
cafea neprăjită, arome de vanilie pentru uz
culinar, altele decât uleiurile esenţiale, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, vermicelli,
oţet, vafe belgiene, făină de grâu, germeni
de grâu pentru consum uman, drojdie de uz
alimentar, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate).

───────

(210) M 2020 07855
(151) 30/10/2020
(732) MIHAELA-MARINELA OLTEANU,

B.DUL UNIRII NR.18, BL. 5B,
SC.1, ET.5, AP.14, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040107, ROMANIA
RALUCA-ELENA TOMA, CALEA
APEDUCTULUI NR.14, BL. E5A,
SC.1, ET.2, AP.12, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060911, ROMANIA

(740) SC NED PROTECT CONSULTING-
N.P.C. SRL, OP 1,CP 298, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500500, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ARYMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.,
serviciile prestate de persoane sau întreprinderi
în scopul dezvoltării facultăţilor mentale ale
persoanelor sau animalelor, precum serviciile

destinate divertismentului sau captării atenţie,
servicii de educaţie adresate persoanelor
şi de dresaj pentru animale, sub toate
formele, servicii care au ca scop principal
divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor, prezentarea, în scopuri culturale
sau educaţionale, a lucrărilor de artă vizuală sau
de literatură, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, organizarea concursurilor
de frumuseţe, educaţie de tip şcoală cu
internat, rezervarea locurilor pentru spectacole,
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
de concerte, 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 special, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente,
sevicii de ditare video 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, 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, 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),
servicii de karaoke, închirierea de aparate de
iluminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, servicii de model
pentru artişti, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
şcoli de grădiniţă, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestra, 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, închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de
evaluare a stării fizice pentru antrenamente,
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea şi
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susţinerea de seminarii, închirierea de decoruri
pentru spectacole, producţia de spectacole,
compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, producţia de programe radio şi de
televiziune, servicii de studiouri de înregistrare,
furnizarea facilităţilor de recreere, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
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, producţii de teatru,
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).

───────

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

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

(540)

Select SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.07.01

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2020 07939
(151) 03/11/2020
(732) FMC AGRICULTURAL CARIBE

INDUSTRIES, LTD., CLARENDON
HOUSE, 2 CHURCH STREET,
HAMILTON, HM1 1, INSULELE
BERMUDE

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES SRL,
STR. AUREL VLAICU 94, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, 500178, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

POINTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Pesticide pentru uz în agricultură,
erbicide/preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, pentru uz în agricultură.

───────

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#4FB854), roz (HEX #EC268F), gri
(HEX #606062)
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(210) M 2020 07941
(151) 03/11/2020
(732) SEVEN EVENTS S.R.L.,

CARTIERUL VIISOARA NR. 250,
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD,
BISTRIȚA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

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

(540)

ROD

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentație publică, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de snack-
baruri, servicii de localuri tip snack-bar, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, organizare de recepții
pentru nunți (spații), oranizare de recepții pentru
nunți (mâncare și băutură), servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2020 07942
(151) 03/11/2020
(732) NEORTIC MOTORS SRL, ȘOSEAU

PIPERA NR. 48, CORP B1,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NEORTIC MOTORS

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.12; 27.05.01; 29.01.12

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Servicii de construcţii, reparaţii, instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2020 07943
(151) 03/11/2020
(732) NEORTIC MOTORS SRL, ȘOSEAU

PIPERA NR. 48, CORP B1,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NEO MOTORS

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.12; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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clase:
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Servicii de construcţii, reparaţii, instalaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2020 07948
(151) 08/11/2020
(732) EL TOP MONDIALGY, BLD. UNIRII

NR. 57, BL. E4, SC. 2, ET. 4, AP.
49, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Dashte Neshat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03

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

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, aripioare de pui, brioșe
cu ouă (eperitiv), carne preparată, falafel, fiertură
(supe), musaca cu carne, mâncăruri preparate

din carne (în care predomină carnea), creme de
întins pe pâine care conțin în principal fructe,
creme de întins pe pâine care conțin în principal
ouă, creme tartinabile pe bază de alune, creme
tartinabile pe bază de legume, dulcețuri, gemuri,
jeleuri comestibile, paste preparate din fructe cu
coajă lemnoasă, pastă de dovlecei, pastă de
fructe, pastă de fructe presate, pastă de guava,
pastă de măsline, pastă de năut, pastă de vinete,
pastă din semințe de lotus, piure de mere, piure
de roșii, produse tartinabile din fructe, produse
tartinabile pe bază de legume, spumă de prune,
roșii conservate, concentrat de roșii, roșii în
conservă., mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
constau în principal din kebab, mâncăruri gătite
constând în principal din pește, mâncăruri gătite
și congelate constând în principal din legume,
supe la conservă, supe, supă de tăieței, supă
gata-preparată, salate aperitiv, salate de legume,
salată caesar, salate preparate, concentrate de
tomate (piure), roșii în conservă.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon şi produse preparate
din acesta, preparate pentru copt şi drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi
dulci, produse apicole de uz alimentar, boia,
busuioc, uscat, maioneză cu murături, batoane
de cereale și batoane energizante, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), pâine, arome alimentare,
maioneză, înlocuitor de maioneză, creme pe
bază de maioneză, sosuri pe bază de maioneză,
creme pe bază de maioneză și ketchup, ketchup,
ketchup (sos), ketchup de roșii, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, condimente
alimentare pe bază de ketchup și sos tip salsa.
31. Ciuperci proaspete, plante naturale, fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi, culturi agricole
și de acvacultură, produse horticole și forestiere
brute şi neprocesate, afine sălbatice, proaspete,
alune caju proaspete, alune, proaspete,
arahide neprelucrate, arahide proaspete,
ananas proaspăt, ardei chilli proaspeţi, ardei
gras proaspeţi, ardei iute (plante) proaspete,
ardei proaspeți, avocado proaspete, banane
proaspete, bob proaspăt, caise proaspete,
cartofi neprelucrați, ceapă proaspătă, castraveți

(591) Culori revendicate: albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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proaspeți, ceapă verde proaspătă, cepe,
legume proaspete, căpșuni proaspete, cimbru
proaspăt, cireșe (proaspete), citrice proaspete,
coacăze negre proaspete, curmale proaspete,
dovlecei proaspeți, dovlecei, proaspeți, dovleci
proaspeți, dude proaspete, fasole neprelucrată,
fasole proaspete, fistic proaspăt, fructe de
guava proaspete, fructe de kiwi, proaspete,
fructe proaspete, fructe proaspete de mango,
fructe și legume proaspete, fructe tropicale
proaspete, frunze de ceai neprocesate, frunze
de muștar, proaspete, ghimbir proaspăt,
grepfrut proaspăt, gulii proaspete, gutui
proaspete, hrean, proaspăt, legume asiatice cu
frunze, proaspete, legume ecologice, proaspete,
legume proaspete, legume proaspete pentru
salată, leguminoase proaspete, linte proaspătă,
lămâi proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
mango mere proaspete, măsline proaspete,
mazăre proaspată, mentă (proaspătă), mere
proaspete, merișoare proaspete, migdale
(fructe) proaspete, morcovi proaspeți , morcovi
albi proaspeți (arracacha), mure proaspete, nuci
neprelucrate, nuci de cocos neprelucrate, nuci
de cocos proaspete, nuci pecan proaspete, nuci
proaspete, papaia proaspete, pepeni galbeni
proaspeţi, pepeni proaspeți, pere proaspete,
piersici galbene proaspete, piersici neprelucrate,
piersici proaspete, portocale, portocale roșii
proaspete, păstârnac proaspăt, păstăi de fasole,
proaspete, pătrunjel proaspăt, porumb dulce
(proaspăt), praz proaspăt, prune, proaspete,
rodii proaspete, rozmarin proaspăt, roșii cherry,
proaspete, roșii proaspete, rubarbă, proaspătă,
salate verzi, salată verde, salate vii, sfecle
neprelucrate, sfeclă, proaspătă, smochine
proaspete, spanac proaspăt, sparanghel
proaspăt, struguri proaspeți, usturoi verde
proaspăt, usturoi, proaspăt, varză creață
proaspătă, varză proaspătă, vinete proaspete,
zmeură proaspătă.
32. Sucuri, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, ape cu aromă de fructe, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase,
apă (băuturi), apă cu arome, apă de izvor,
apă gazoasă (carbonatată), apă de nucă de
cocos ca băutură, apă gazoasă (sifon), apă
plată, apă minerală carbogazoasă, apă minerală
aromatizată, apă potabilă, apă potabilă distilată,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), apă
potabilă purificată, apă îmbogățită nutritiv, apă
îmbuteliată, sifon, produse pentru fabricarea
de sifon, apă tonică, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu proteine, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi izotonice,
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi

îmbogățite cu nutrimente, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice din malț,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu
săruri minerale, băuturi pentru sportivi, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea, cidru fără
alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, punci nealcoolic,
punci de fructe, nealcoolic, smoothies, sorbete
sub formă de băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu:
carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
uleiuri și grăsimi comestibile, aripioare de
pui, brioșe cu ouă, carne preparată, falafel,
fiertură (supe), plăcintă cu carne, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină
carnea), mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
constau în principal din kebab, mâncăruri gătite
constând în principal din pește, mâncăruri gătite
și congelate constând în principal din legume,
supe la conservă, supe, supă de tăieței, supă
gata-preparată, salate aperitiv, salate de legume,
salată caesar, salate preparate, concentrate
de tomate (piure), creme de întins pe pâine
care conțin în principal fructe, creme de întins
pe pâine care conțin în principal ouă, creme
tartinabile pe bază de alune, creme tartinabile
pe bază de legume, dulcețuri, gemuri, jeleuri
comestibile, paste preparate din fructe cu coajă
lemnoasă, pastă de dovlecei, pastă de fructe,
pastă de fructe presate, pastă de guava, pastă
de măsline, pastă de năut, pastă de vinete,
pastă din semințe de lotus, piure de mere,
piure de roșii, produse tartinabile din fructe,
produse tartinabile pe bază de legume, spumă
de prune, roșii conservate, concentrat de roșii,
roșii în conservă, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
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și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, boia, busuioc,
uscat, maioneză cu murături, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pâine, arome alimentare, maioneză,
înlocuitor de maioneză, creme pe bază de
maioneză, sosuri pe bază de maioneză, creme
pe bază de maioneză și ketchup, ketchup,
ketchup (sos), ketchup de roșii, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, condimente
alimentare pe bază de ketchup și sos tip
salsa, ciuperci, plante, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere, afine
sălbatice, proaspete, alune caju proaspete,
alune, proaspete, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, ananas proaspăt, ardei chilli, ardei
gras, ardei iute (plante), ardei proaspeți,
avocado proaspete, banane proaspete, bob
proaspăt, caise proaspete, cartofi, cartofi
neprelucrați, ceapă, castraveți proaspeți, ceapă
verde, cepe, legume proaspete, căpșuni
proaspete, cimbru proaspăt, cireșe (proaspete),
citrice proaspete, coacăze negre proaspete,
curmale proaspete, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, dovleci proaspeți, dude proaspete,
fasole neprelucrată, fasole proaspete, fistic
proaspăt, fructe de guava proaspete, fructe
de kiwi, proaspete, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe și legume proaspete,
fructe tropicale proaspete, frunze de ceai
neprocesate, frunze de muștar, proaspete,
ghimbir proaspăt, grepfrut, gulii proaspete, gutui
proaspete, hrean, proaspăt, legume asiatice cu
frunze, proaspete, legume ecologice, proaspete,
legume proaspete, legume proaspete pentru
salată, leguminoase proaspete, linte proaspătă,
lămâi proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
mango mere proaspete, măsline proaspete,
mazăre proaspată, mentă (proaspătă), mere
proaspete, merișoare proaspete, migdale
(fructe), morcovi proaspeți, morcovi albi
proaspeți (arracacha), mure proaspete, nuci,
nuci de cocos, nuci de cocos proaspete,
nuci pecan proaspete, nuci proaspete, papaia
proaspete, pepeni galbeni, pepeni proaspeți,
pere proaspete, piersici galbene proaspete,
piersici neprelucrate, piersici proaspete,
portocale, portocale roșii proaspete, păstârnac
proaspăt, păstăi de fasole, proaspete, pătrunjel
proaspăt, porumb dulce (proaspăt), praz
proaspăt, prune, proaspete, rodii, rozmarin
proaspăt, roșii cherry, proaspete, roșii proaspete,

rubarbă, proaspătă, salate verzi, salată verde,
salate vii, sfecle neprelucrate, sfeclă, proaspătă,
smochine proaspete, spanac proaspăt,
sparanghel proaspăt, struguri proaspeți, usturoi
verde proaspăt, usturoi, proaspăt, varză creață
proaspătă, varză proaspătă, vinete, zmeură
proaspătă, sucuri, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, ape cu aromă de fructe, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase,
apă (băuturi), apă cu arome, apă de izvor,
apă gazoasă (carbonatată), apă de nucă de
cocos ca băutură, apă gazoasă (sifon), apă
plată, apă minerală carbogazoasă, apă minerală
aromatizată, apă potabilă, apă potabilă distilată,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), apă
potabilă purificată, apă îmbogățită nutritiv, apă
îmbuteliată, sifon, produse pentru fabricarea
de sifon, apă tonică, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu proteine, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi izotonice,
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice din malț,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu
săruri minerale, băuturi pentru sportivi, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea, cidru fără
alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, punci nealcoolic,
punci de fructe, nealcoolic, smoothies, sorbete
sub formă de băuturi.

───────

(210) M 2020 07953
(151) 10/11/2020
(732) CORNELIU GALL, STR.GEN

DAVID PRAPORGESCU, NR. 2,
COMUNA CHIAJNA, JUDEŢ ILFOV,
SAT ROȘU, ILFOV, ROMANIA

(540)

POLIFERRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă.
24. Materiale textile, produse textile și înlocuitori
pentru textile, produse de filtrare din material
textil.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 07956
(151) 03/11/2020
(732) BOGDAN ILIES TRANDAFIR,

STRADELA LACULUI NR. 19,
JUD. IASI, VALEA LUPULUI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
BDUL CAROL I NR. 4 CORP A, ETAJ
1/107, JUD. IASI, IASI, 700605, IAȘI,
ROMANIA

(540)

MindfulClub THE BEST
VERSION OF YOURSELF

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

nr. OSIM 1011620/26.04.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

„THE BEST VERSION OF YOURSELF".

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

16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume (tipărite), invitaţii (papetărie), pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru

ambalat, bannere din hârtie, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, carduri/
cartele, cataloage, clipsuri de birou/capse de
birou, clipsuri pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), suporturi de pahare din
hârtie, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), şabloane de broderie (modele),
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări(tipărite),
etichete din hârtie sau carton, registre (cărţi),
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), ziare, agende, aparate de
numerotare, rechizite de birou, cu excepţia
mobilei, carnete de notiţe (papetărie), tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, broşuri, hârtie,
foi de hârtie (papetărie), penare/cutii pentru
stilouri, suporturi pentru creioane, ascuţitori de
creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), publicaţii periodice (tipărite), gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau carton,
suporturi pentru farfurie din hârtie, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
postere, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, tipărituri (gravuri), articole
pentru şcoală (papetărie), răzuitori (radiere)
pentru birou, plăci cu denumiri de firme din hârtie
sau carton, suporturi pentru stilouri şi creioane,
papetărie, plăci de matriţe, şabloane (papetărie),
matriţe, abţibilduri (papetărie), hârtie de calc,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, cărţi de
scris sau de colorat, materiale de scris, hârtie de
scris, truse cu instrumente de scris (papetărie),
truse cu instrumente de scris [seturi], pensule de
scris, instrumente de scris, radiere pentru tablă
de scris, buletine informative (tipărite).
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj [panouri publicitare], asistenţă în
managementul afacerilor, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
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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 agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, prognoze
economice, audit financiar, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
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,
servicii de lobby commercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare [asistenţă
de afaceri], publicitate cu plata per click,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitar, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri

telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
[lucrări de birou], actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
register, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări. publicitate online pe o
reţea de calculatoare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale.
41. Academii (educaţie), 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), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii 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, servicii de bibliotecă mobilă,
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, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

134

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, planificarea de petreceri (divertisment),
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
servicii de tabere sportive, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 07982
(151) 04/11/2020
(732) VOILA A.S. S.R.L., STR.

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

(540)

VOILA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de agenție de turism pentru
organizarea de vacanțe, servicii de agenție de
turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, serviciile de
agenție pentru organizarea de circuite turistice
(transport).
43. Servicii hoteliere, servicii de restaurante
(servirea mesei).

───────

(210) M 2020 07991
(151) 11/11/2020
(732) ALIN ALEXANDRU VELCIU, STR.

CRINILOR NR. 85, SAT MERII
PETCHI, JUD. ILFOV, COMUNA
NUCI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Harnicuta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

───────

(210) M 2020 08004
(151) 05/11/2020
(732) ALAMAL IMOB TRADE SRL,

PRELUNGIREA GHENCEA NR.
86, ET. 1, AP. 13, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AL AMAL
(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, fasole uscată, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
35. Regrupare în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29 (exceptând transportul lor),
permiţând consumatorilor să le cumpere comod,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 08005
(151) 05/11/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSFER

DE FONDURI SI DECONTARI
-TRANSFOND SA, B-DUL
FICUSULUI NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013971, ROMANIA

(540)

TRANSFOND Time
is of the essence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

36. Afaceri financiare, afaceri monetare.
41. Educaţie, furnizare de instruire.
42. Proiectare şi dezvoltare de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 08006
(151) 05/11/2020
(732) SOCIETATEA DE TRANSFER

DE FONDURI SI DECONTARI
-TRANSFOND SA, B-DUL
FICUSULUI NR. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013971, ROMANIA

(540)

TRANSFOND
Timpul este esenţial

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

36. Afaceri financiare, afaceri monetare.
41. Educaţie, furnizare de instruire.
42. Proiectare şi dezvoltare de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 08007
(151) 05/11/2020
(732) NATUR ART INVEST SRL,

STR. PETOFI SANDOR NR. 4B,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

KAVANO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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,

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
#7733C), negru (HEX #000000)

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
#7733C), negru (HEX #000000)
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containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

───────

(210) M 2020 08008
(151) 05/11/2020
(732) NATUR ART INVEST SRL,

STR. PETOFI SANDOR NR. 4B,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

REFINE HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
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.
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.

───────

(210) M 2020 08009
(151) 05/11/2020
(732) OTP BANK ROMANIA S.A.,

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

(740) SCA Markó & Udrea, STR. GENERAL
GHEORGHE MANU NR.10, ET.1, AP.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

OTP Zero Friday

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Bancomate (ATM), mașini de calculat, mașini
de numărat și sortat bani, aparate de procesare
a datelor, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
carduri de credit, dispozitive de memorie pentru
calculatoare, terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, programe,
platforme și aplicații software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, în legătură cu
operațiuni financiare și bancare, fișiere de
imagini și/sau muzică, grafice descărcabile, în
legătură cu operațiuni financiare și bancare,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
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computere și dispozitive periferice pentru
computere, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), carduri magnetice codate.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului și a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plată per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor alte anunțuri
în presă, închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistență administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP),
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat ai
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
țintă, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,

demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare.
36. Servicii financiare si bancare de orice
fel, afaceri financiare și monetare, asigurări,
servicii actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plăți cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanțare),
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cardul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire,
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară/case
de compensare, financiară.
38. Telecomunicații de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea
fișierelor digitale, comunicații telefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu și prin intermediul radioului,
furnizarea de forumuri online, transmisia fără fir
(wireless).
42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
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cu acestea, în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (SaaS),
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securității, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicații software online.

───────

(210) M 2020 08010
(151) 05/11/2020
(732) OTP BANK ROMANIA S.A.,

CALEA BUZEȘTI NR. 66-68,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Zero Friday
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Bancomate (ATM), mașini de calculat, mașini
de numărat și sortat bani, aparate de procesare
a datelor, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
carduri de credit, dispozitive de memorie pentru
calculatoare, terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, programe,
platforme și aplicații software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, în legătură cu
operațiuni financiare și bancare, fișiere de
imagini și/sau muzică, grafice descărcabile, în
legătură cu operațiuni financiare și bancare,

suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
computere și dispozitive periferice pentru
computere, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (carduri cu circuite
integrate), carduri magnetice codate.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spațiului și a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plată per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor alte anunțuri
în presă, închirierea panourilor de afișaj (panouri
publicitare), servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistență administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP),
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat ai
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
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țintă, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare.
36. Servicii financiare si bancare de orice
fel, afaceri financiare și monetare, asigurări,
servicii actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plăți cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanțare),
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cardul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire,
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară/case
de compensare, financiară.
38. Telecomunicații de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea
fișierelor digitale, comunicații telefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu și prin intermediul radioului,
furnizarea de forumuri online, transmisia fără fir
(wireless).

42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură
cu acestea, în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (SaaS),
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securității, în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicații software online.

───────

(210) M 2020 08011
(151) 05/11/2020
(732) CONSTANTIN ANDI BURICATU,

STR. SARARIE NR. 57, JUD. IASI,
IASI, 700617, IAȘI, ROMANIA

(540)

UMAMI BLUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Uleiuri și grăsimi comestibile, carne și
produse din carne, fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
nu vii, produse lactate și înlocuitori ale
acestora, supe și baze de supă, extracte
din carne, feluri de mâncare preparate din
carne, mâncăruri congelate constând în principal
din carne, mâncăruri gătite care conțin în
principal carne de pui, mâncăruri gătite constând
în principal din legume, mâncăruri preparate
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constând în principal din carne, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină
carnea), mâncăruri preparate pe bază de carne,
salate preparate, tocane (alimente), mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare, mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate care constau
integral sau în principal din vânat, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, salate
aperitiv, sarmale în foi de viță.

───────

(210) M 2020 08012
(151) 05/11/2020
(732) SENNEVILLE INTER SRL, STR.

BISTRITA NR. 7, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

arca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.04.02

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

30. Produse de brutărie, amestecuri pentru
produse de brutărie, produse de brutărie
fără gluten, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, patiserie, pricomigdale
(patiserie), pateuri (patiserie), amestecuri de

patiserie, specialități de patiserie, prăjiturici
uscate (patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie congelate, amestecuri preparate
de patiserie, rulouri (produse de patiserie),
produse de patiserie aromate, pateuri (produse
de patiserie), produse de patiserie proaspete,
foi de patiserie congelate, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie cu ciocolată, produse de
patiserie cu termen mare de valabilitate, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie din foitaj care conțin șuncă,
produse de patiserie pe bază de portocale, fulgi
de patiserie de unt de arahide, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse
de patiserie cu semințe de mac, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse
de patiserie din legume și carne, produse de
patiserie daneze din foitaj, preparate aromatice
pentru produse de patiserie, fondante (cofetărie),
produse de cofetărie înghețate, glazură pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie dulci
aromate, bezele moi (produse de cofetărie),
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie și
înghețate, trufe (produse de cofetărie), produse
de cofetărie din fructe, deserturi preparate
(produse de cofetărie), produse de cofetărie în
formă lichidă, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
suc de fructe (produse de cofetărie), produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
cu aromă de ciocolată, produse de cofetărie
pe bază de făină, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, produse
de cofetărie cu umpluturi lichide de fructe,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, amestecuri pentru prepararea produselor
de cofetărie din înghețată, ingrediente pe
bază de cacao pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
învelite în ciocolată, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și
fructe uscate (produse de cofetărie), biscuiți,
biscuiți de ciocolată, biscuiți sărați, biscuiți înveliți
în ciocolată, biscuiți de ovăz pentru consum
uman, prăjituri, prăjituri cu cremă, glazură de
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prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu fructe,
aluat pentru prăjituri, amestecuri pentru prăjituri,
preparate pentru prăjituri, amestecuri pentru
prajituri, aluat de prăjituri, prăjituri din ovăz
pentru consum uman, umpluturi pe bază de
ciocolată pentru prăjituri și plăcinte.

───────

(210) M 2020 08016
(151) 08/12/2020
(732) SOFIA-FELICIA GHERGA, STR.

I.C. BRATIANU NR. 11A, JUD
CARAȘ SEVERIN, CARANSEBES,
325400, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(540)

House Sport
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 08017
(151) 05/11/2020
(732) SC ALCROMAL SERVICE

SRL, COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE STR. DUMBRAVEI NR.
229, JUDEŢUL NEAMŢ, SAT
DUMBRAVA ROŞIE, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

AZTECH TOOLS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01

clase:
35. Servicii de agenții de import, servicii de
comerț cu pensule, role și mânere pentru
trafaleți, benzi adezive și folii pentru acoperire.

───────

(591) Culori revendicate: gri (Pantone 431 C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08019
(151) 05/11/2020
(732) RAIA SORIN, ŞOS. PANTELIMON

NR. 144, BL. 102A, SC. C, ET. 7,
AP. 121, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021644, ROMANIA

(540)

EMOȚII MASCATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.03.12

clase:
9. Măști de protecție, măști de protecție
respiratorie pentru purificarea aerului.
16. Tipărituri grafice, etichete din hârtie
sau carton, abțibilduri (papetărie), șabloane
(papetărie), materiale didactice și educative.
28. Jocuri de construcție, măști (obiecte de
divertisment).

───────

(210) M 2020 08020
(151) 05/11/2020
(732) AGROFISH RELAX S.R.L.,

BULEVARDUL VOLUNTARI, NR.
79A, C1, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

BALTA PLINĂ MOVILIŢA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 03.09.01

clase:
29. Pește preparat, pește uscat, pește afumat,
pește sărat, pește prelucrat, pește congelat,
pește gătit, pește marinat, pește conservat,
pateuri de pește, mâncăruri din pește.
41. Organizare de competiții sportive de pescuit,
instruire privind pescuitul, furnizare de instalații
pentru pescuit, organizare și coordonare de
turnee de pescuit, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive.

───────

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

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08022
(151) 05/11/2020
(732) PARTIDUL PUTERII UMANISTE

(SOCIAL-LIBERAL), PIATA
PRESEI LIBERE NR. 1, CORP D1,
ET. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CREDINŢA ÎN ROMÂNIA

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 08023
(151) 06/11/2020
(732) RETROTEXTILA SRL, STRADA

VALEA IAȘULUI, BL. P10, SC. B,
ET. 3, AP.18, CAMERA NR.4, JUD.
ARGES, CURTEA DE ARGEȘ,
117795, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

ARHIVA de haine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

25. Articole cu cozoroace care servesc la
acoperirea capului (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte confecționate din
blană, articole de îmbrăcăminte confecționate
din imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte brodate,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte de agrement,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte din
mătase, articole de îmbrăcăminte din cașmir,
articole de îmbrăcăminte de ocazie, articole
de îmbrăcăminte din catifea, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
încălțăminte, articole de încălțăminte pentru
plajă, articole din piele care servesc la
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acoperirea capului, articole pentru acoperirea
capului, articole purtate în jurul gâtului, articole
vestimentare pentru bărbați, ascoturi (cravate),
halate de baie, papuci de baie, sandale
de baie, slip bărbătesc de baie, balerini
(încălțăminte), balerini (încălțăminte de damă),
bandane, banderole pentru cap, bascheți, băști,
baticuri, baticuri de purtat la gât, baticuri de
pus pe cap, bentițe cu protecții pentru urechi
(îmbrăcăminte), bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe de protecție pentru
urechi, bentițe pentru cap, bentițe și manșete
absorbante pentru tenis, bentițe și manșete
absorbante, berete, bermude, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), blazere, blugi, bluze, bluze de
corp, bluze de trening, bluze pentru gravide,
bluze scurte, bluze și șorturi pentru sport, bluze
sport, bluze sport cu mâneci scurte, bluze
tubulare, bluzoane, bocanci de snow-board,
bocanci de lucru, bocanci pentru excursii, body-
uri (articole de îmbrăcăminte), bolerouri, bonete
(articole care servesc la acoperirea capului),
bretele de pantaloni, brâuri (îmbrăcăminte),
bretele pentru îmbrăcăminte, broboade (articole
de îmbrăcăminte), burka, căciuli cu ciucuri,
căciuli de blană artificială, căciuli cu nod,
căciuli pentru ciclism, căciuli și șepci pentru
ski, căciuli tip cagulă, căciuli tricotate, caftane
(îmbrăcăminte), caftane (mantale lungi de gală),
cagule pentru schiori, calote de pălării, cămăși,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși matlasate de
uz sportiv, cămăși pentru costum, cămăși pentru
camuflaj, cămăși purtate peste îmbrăcăminte,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
camizole, cape, cape și pelerine, cardigane,
căști cu viziera, căști de duș, căști de înot,
căști de protecție contra frigului pentru urechi
(articole de îmbrăcăminte), căști pentru polo
pe apă, cauciucuri (încălțăminte), centuri cu
buzunar pentru bani (îmbrăcăminte), centuri de
piele (îmbrăcăminte), centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), chimonouri, cizme, cizme de
polo, cizme de vânătoare, cizme impermeabile,
cizme pentru călărie, cizme pentru motocicliști,
cizme și ghete, clăpari (de schi), clăpari pentru
snowboard, colanți, combinezoane, confecții,
corsaje, corsete (articole de îmbrăcăminte),
costume (îmbrăcăminte), costume bărbătești
și taioare, costume de baie, costume de
bal mascat, costume de bal mascat și de
Halloween, costume de balet, costume de
damă, costume de dans, costume de gală,
costume de gimnastică, costume de înot,
costume de jogging (îmbrăcăminte), costume
de motociclism, costume de schi pentru
concursuri, costume de seară, costume de

teatru, costume din piele, costume din trei piese
(articole de îmbrăcăminte), costume informale
(casual), costume pentru bărbați, costume
populare (îmbrăcăminte), cozorace, cravate,
crinoline, curele (accesorii vestimentare),
curele din materiale textile (îmbrăcăminte),
echipament de gimnastică, echipament sportiv,
egări (pantaloni), eșarfă tubulară, eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), espadrile, etolă din
blană sintetică, etole (blănuri), fesuri, flanele
(îmbrăcăminte), fracuri, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste-pantalon, fuste plisate, gabardine
(îmbrăcăminte), galoși, geacă de snow-board,
geci, ghete, ghete sport, glugi (îmbrăcăminte),
gulere, haine de casă, haine de stradă, haine
de ținută informală (casual), haine din denim
(jachete, pardesie), haine din lână, haine
impermeabile de purtat în aer liber, halate,
hanorace, helănci, îmbrăcăminte, impermeabile
(îmbrăcăminte), încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice), jachete,
jambiere, jeanși denim, jerseuri (îmbrăcăminte),
maiouri, mantale, mantouri, mănuși (articole
de îmbrăcăminte), mitene (îmbrăcăminte), mitre
(pălării), mocasini, pălării, paltoane, pantaloni,
pantofi comozi pentru activități în timpul liber,
pantofi cu talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi
cu platformă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de alergat cu crampoane,
pantofi de fotbal, pantofi de golf, pantofi de
ocazie, pantofi de pânză, pantofi de sport,
pantofi de stradă, pantofi din piele, papioane,
papuci confecționați din piele, pardesie din
molton, pardesie din piele, pardesiuri, pardesie
scurte, părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, pâslari (cizme
din fetru), pelerine, articole de îmbrăcăminte
din piele, ponchouri, pulover (articole de
îmbrăcăminte), redingote, rochii de gală pentru
femei, rochii de mireasă, rochii din imitație
de piele, rochii din piele, rochii lungi de
seară, rochii pentru domnișoare de onoare,
rochii pentru femei, saboți, sacouri de gală,
sacouri sport, salopete (îmbrăcăminte), salopete
scurte (îmbrăcăminte), șaluri, șaluri și eșarfe,
șalvari, sandale, sarafane, sariuri, saronguri,
șepci (articole de îmbrăcăminte), seturi de
bluză și jachetă, șlapi, smochinguri, sneakers,
șorturi, șorțuri (îmbrăcăminte), șoșoni, șosete,
încălțăminte de sport, pantofi de sport,
șube, taioare, taioare-pantalon, teniși, ținută
stil casual, ținute de seară, toci (pălării),
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, tricotaje, tricouri, tunici, turbane,
tutuuri (îmbrăcăminte), uniforme, uniforme
profesionale, veste, veste cu umplutură de
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puf, viziere (articole de îmbrăcăminte), voalete
(îmbrăcăminte).
35. Actualizarea informațiilor comerciale într-
o bază de date computerizată, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare în materie de activități de
marketing, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea vânzărilor, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
asistență în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, asistență în gestiunea
comercială a firmelor în sistem de franciză,
asistență în marketing, asistență privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, consiliere
și consultanță în afaceri referitoare la francizare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare și coordonare de piețe
de vechituri, prezentare de bunuri şi servicii,
prezentare de produse și servicii (în scopuri
promoționale/publicitare), prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, publicitate,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate pentru terți pe internet, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
consultanță (comercială) privind deschiderea
de francize, agenţii de servicii de import și
export, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, 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 online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, 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 îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la

blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata 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 genți, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărare de îmbrăcăminte, 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.

───────
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(210) M 2020 08025
(151) 05/11/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUD. TIMIS, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SCARA 4, ET. 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

(540)

CAMINO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.18

clase:
29. Frișcă din produse lactate sub formă lichidă
sau sub formă de praf pentru cafea, înlocuitor de
frișcă lichidă sau praf pentru cafea, fără conținut
de lapte.
30. Preparate sub forma de pudră continand
ciocolată utilizate la prepararea băuturilor,
băuturi pe baza de ciocolată.

───────

(210) M 2020 08026
(151) 05/11/2020
(732) ACORD TRADING SRL, STR.

GENERAL DASCALESCU NR. 365,
JUD. NEAMT, PIATRA-NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

Decora

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20; 29.01.15

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, agenți caustici
pentru curățare, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire
de uz casnic, agenți de uscare pentru mașini
de spălat vase, compoziţii pentru îndepărtarea
vopselei, agenți pentru îndepărtarea cerii,
agenți de îndepărtare a cristalelor de sare,
agenți pentru îndepărtarea petelor, amidon
pentru curățare de uz casnic, amoniac pentru
curățenie (detergenţi), batiste impregnate cu
produse pentru curățarea ochelarilor de vedere,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, bețișoare universale cu vată de
uz personal, compoziții pentru curățarea
geamurilor, compoziții pentru strălucirea
podelelor, compoziții pentru tratarea pardoselilor,
compoziții de curățare pentru toalete, coloranți

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

(591) Culori revendicate: verde, roşu,
portocaliu, galben, albastru, maro, alb
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mucegaiului, produse pentru îndepărtarea
petelor provocate de animalele de companie
5. Săpun antibacterian, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, preparate și articole sanitare, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, suplimente alimentare şi preparate
dietetice, preparate și articole dentare, produse
și articole pentru igienă, ceară dentară, ape
de gură pentru scopuri medicale, cimenturi
dentare, ceramică dentară, preparate de
curățare pentru sterilizarea instrumentarului
stomatologic, articole absorbante pentru
igiena personală, dezinfectanți și antiseptice,
argilă antimicrobiană, geluri lubrifiante de
uz personal, lubrifianți igienici, șampoane
uscate medicinale, soluții de curățare de
uz medical, preparate sanitare de sterilizare,
preparate pentru igienizarea aerului, preparate
igienice de uz veterinar, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, substanțe
sub formă de tablete utilizate pentru
sterilizarea apei, preparate antibacteriene
pentru spălarea mâinilor, șampoane insecticide
pentru animale, deodorante pentru tapițerie,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
automobile, dezodorizante pentru îmbrăcăminte
sau materiale textile, produse pentru odorizarea
aerului, produse pentru eliminarea mirosului
de animale de companie, preparate pentru
neutralizarea mirosurilor, materiale care absorb
mirosurile, gel pentru dezodorizarea aerului,
dezodorizante pentru sisteme de evacuare
a gunoiului, acaricide, algicide, biocide,
bețișoare fumigante, bile de naftalină, brățări
vândute preumplute cu preparate insectifuge,
fungicide, insecticide, otrăvuri, paraziticide,
pesticide agricole, pesticide de uz casnic,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, șampon medicinal pentru păr, creme
farmaceutice, deodorante wc, deodorante, altele
decât cele de uz personal sau de uz veterinar,
scutece de hârtie, scutece din celuloză, scutece
pentru incontinență, scutece pentru adulți,
scutece pentru bebeluși, scutece de unică
folosință, absorbante zilnice, articole sanitare
absorbante, pastă de dinți medicamentoasă,
creioane caustice.
16. Adezivi, articole de papetărie și materiale
educative, hârtie și carton, materiale pentru
filtrare din hârtie, decoraţiuni şi materiale
pentru artişti, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, adezivi (materiale colante)

pentru toaletă, detergenți, altii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri
medicale, detergent solid, cu eliberare în
timp, pentru țevi de evacuare, detartranți
de uz casnic, produse de degresare, altele
decât cele folosite în procesele de fabricație),
soluţii de degresare (decapanți), produse
de curățat de uz casnic, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, detergenți de uz menajer,
detergenți de uz casnic, lichide degresante,
odorizante de casă, lichid de spălare, parfumuri
pentru automobile, preparate pentru decolorare,
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii
și încălțămintei, preparate pentru curățarea
scurgerilor, preparate pentru curățarea frunzelor
plantelor, preparate pentru curățare impregnate
pe discuri cosmetice, produse de curățare pentru
metale, produse de curățare pentru piatră,
produse de curățare de uz casnic, produse
de curățare pentru vehicule, preparate pentru
spălare, produse de desfundat chiuvete, produse
pentru clătire de uz casnic, pudră exfoliantă
de uz casnic, produse pentru desfundarea
țevilor de scurgere, produse pentru intensificarea
acțiunii detergenților, șervețele impregnate
cu preparate de curățare, șervețele umede
impregnate cu un produs de curățat, spray-
uri de curățare de uz casnic, sodă caustică,
uleiuri de curățare, săpun lichid, săpunuri,
săpun praf, săpun industrial (nemetalic)
săpun detergent, săpunuri parfumate, săpunuri
antiperspirante, balsamuri de păr (balsamuri-
șampon), balsamuri pentru păr, fixative pentru
păr, gel pentru păr, șampoane nemedicinale,
geluri de baie și duș, nu de uz medical,
creme nemedicinale, creme parfumate, creme
exfoliante, nemedicinale, creme hidratante,
creme cosmetice, spumă de ras, loțiune de ras,
produse pentru depilat, deodorante, deodorante
antiperspirante, deodorante pentru animale,
deodorante pentru îngrijirea corpului, parfumuri,
apă de toaletă, ojă de unghii, gel pentru
unghii, produse de protecție solară, machiaj
multifuncțional, machiaj pentru față, seturi de
machiaj, pudră pentru machiaj, fond de ten
(machiaj), pastă de dinți ingerabilă, pastă
de dinți nemedicinală, produse de nuanțarea
părului, decoloranți pentru păr, articole de
parfumerie și odorizante, produse pentru
curățarea materialelor textile, înălbitor pentru
rufe, pudre de lustruire, șampon de covoare,
produse pentru îndepărtarea vopselei, produse
sub formă de spray pentru curățarea geamurilor,
produse pentru îndepărtarea adezivilor folosiți
la aplicarea accesoriilor false, produse pentru
lustruirea mobilei, produse pentru îndepărtarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

148

pentru papetărie sau menaj, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit), gluten
(lipici) pentru papetărie sau menaj, materiale
imprimate, gume (lipiciuri) pentru papetărie sau
menaj, lipici pentru papetărie sau menaj, articole
decorative din hârtie pentru centrul mesei,
batiste de hârtie, bavete din hârtie pentru
bebeluși, cârpe de șters din hârtie, căptușeli
din hârtie pentru vasul de toaletă, căptușeli
parfumate pentru sertare, hârtie absorbantă,
filtre de cafea din hârtie, filtre de apă din
hârtie, covorașe absorbante de unică folosință
pentru dresajul animalelor de companie, hârtie
de toaletă, hârtie de bucătărie, hârtie pentru
copt, prosoape de hârtie, lenjerie de masă
din hârtie, hârtie rezistentă la grăsimi, hârtie
pergament, saci de gunoi din hârtie (pentru
uz casnic), șervete de masă, din carton,
role de hârtie igienică, pungi pentru gătit în
cuptorul cu microunde, pungi pentru ambalare
din hârtie biodegradabilă, prosoape din hârtie,
șervețele din hârtie, șervețele din celuloză
de uz cosmetic, șervețele din celuloză de
uz casnic, stegulețe din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, suporturi de pahare
din hârtie, suporturi din carton pentru pahare,
șervețele pentru demachiat, din hârtie, hârtie
pentru copiatoare și imprimante, blocnotesuri,
carton, role de hârtie pentru mașini de calcul,
suluri de hârtie pentru imprimante, hârtie
autocopiativă fără carbon, hârtie de uz casnic,
agende (tipărituri), agrafe de birou pentru
hârtie, articole pentru birou, bibliorafturi, caiete,
blocuri de desen, blocuri de hârtie, capse
(papetărie), cărți poștale nescrise, cerneală,
clasoare, coli de hârtie (papetărie), cretă,
creioane de colorat, creioane tip carioca,
decapsatoare, cutii pentru papetărie, dosare,
echere, dreptare, echipament pentru imprimare
și legare, etichete adezive, hârtie laminată, hârtie
de calc, aplicații din hârtie, cărți de desen, truse
de desen, ornamente de hârtie pentru torturi,
panglici din hârtie creponată, pasteluri, pânze
pentru pictură, articole serigrafiate, artă murală
din carton în 3D, artă murală din hârtie în 3D,
decorațiuni de perete din hârtie, desene, figuri
din hârtie, figurine (statuete) din papier mâché,
reprezentări grafice, fotogravuri, picturi, imagini,
gravuri și reproduceri ale acestora, lucrări de
caligrafie, machete arhitecturale, reproduceri
artistice tipărite, portrete, reprezentări grafice,
schițe, port-stilouri, pixuri și stilouri, creioane.

───────

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

(540)

Clabucel si Parfumel
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu veselă, articole
de bucătărie şi recipiente, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
pahare, vase de băut şi articole pentru
baruri, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu căni, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
preparate pentru curățare și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse pentru
toaletă, preparate pentru îngrijirea animalelor,
ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
abrazivi, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu lumânări și fitiluri pentru
iluminat, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții
și elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din

GENERAL DASCALESCU NR. 365,
JUD. NEAMT, PIATRA-NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(210) M 2020 08027
(151) 05/11/2020
(732) ACORD TRADING SRL, STR.
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metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, cărţi, reviste, manuale, pungi din
hârtie şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitări imprimate, publicaţii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi
încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură

cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole
și echipament de sport, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, ornamente
pentru petrecere și pomi de Crăciun artificiali,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice, parfumuri,
creme, şampoane, săpunuri.

───────

(210) M 2020 08028
(151) 10/11/2020
(732) BRUTUS UTILAJE SRL, ALEEA

TINERETULUI NR.3, SAT
MASTACAN, JUD. NEAMŢ, SAT
MASTACAN, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

BRUTUS UTILAJE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 26.04.16

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────

(210) M 2020 08030
(151) 06/11/2020
(732) HEAD DISTRIBUTION SRL, STR.

GRIGORE GAFENCU NR. 49-57,
CAMERA NR. 5, SC.A, ET. 6,
AP.A61,SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011653, ROMANIA

(540)

HEAD DISTRIBUTION

(531) Clasificare Viena:
11.01.14; 11.03.01; 11.03.03; 19.07.09;
07.01.24; 25.01.13; 27.05.01; 27.05.08

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

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 materiale publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 30, 32, 33 şi 34 (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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii
de distribuţie, distribuţie (transport) de
mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de distribuţie de băuturi, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea bunurilor, închirierea de vitrine
de vin electrice, închirierea congelatoarelor,
închirierea de frigidere/închirierea de dulapuri
frigorifice pentru alimente, depozitarea de
bunuri, furnizarea de informaţii cu privire la
serviciile de depozitare, închirierea de depozite,
închirierea containerelor de depozitare, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, rezervări de călătorie.
41. Organizarea şi coordonarea de evenimente
de degustări, în scopuri educative şi recreative,
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organizarea şi exploatarea cluburilor de
întâlnire (divertisment), festivaluri (divertisment),
organizarea de concursuri tematice.

───────

(210) M 2020 08031
(151) 06/11/2020
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Detenso
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),

extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina A, preparate
cu vitamina B, preparate cu vitamina C,
preparate cu vitamina D, preparate pe
baza de vitamine sub forma de suplimente
alimentare, produse de panificaţie pentru
diabetici adaptate uzului medical, preparate
antiparazitare, preparate chimice pentru scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogăţită
cu vitamine, siropuri de uz farmaceutic,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
spray de gură medicinal, sprayuri medicinale,
săruri pentru scopuri medicale, suplimente
homeopate, uleiuri medicinale, unguente de uz
farmaceutic, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și materiale de diagnostic,
alcool medicinal, ape termale, lubrifianți de
uz medical, biocide, preparate și articole
sanitare, dezinfectanți și antiseptice, articole
absorbante pentru igiena personală, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, șampoane
medicinale, preparate pentru igienizarea aerului,
soluții de curățare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical., substanţe dietetice de uz medical,
spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), cafea, ceai, cacao
şi înlocuitori de cafea, amestecuri de ceai,
amestecuri de pulberi de ceai, băuturi din
ceai nemedicinale, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, esențe de ceai
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, extracte de ceai cu excepţia uleiurilor
esenţiale, înlocuitori de ceai, orez, tapioca, sago,
făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
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produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), bomboane
mentolate, tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, miere, sirop de melasă, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, arome și condimente,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
grisine subtiri, grisine groase, oţet, oţet din fructe,
oţet din vin, oţet aromat, quinoa prelucrată,
paste de quinoa, fructe goji uscate, siropuri
aromatizate (îndulcitori).

───────

(210) M 2020 08032
(151) 06/11/2020
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

(540)

Stresalin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice

și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina A, preparate
cu vitamina B, preparate cu vitamina C,
preparate cu vitamina D, preparate pe
baza de vitamine sub forma de suplimente
alimentare, produse de panificaţie pentru
diabetici adaptate uzului medical, preparate
antiparazitare, preparate chimice pentru scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogăţită
cu vitamine, siropuri de uz farmaceutic,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
spray de gură medicinal, sprayuri medicinale,
săruri pentru scopuri medicale, suplimente
homeopate, uleiuri medicinale, unguente de uz
farmaceutic, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și materiale de diagnostic,
alcool medicinal, ape termale, lubrifianți de
uz medical, biocide, preparate și articole
sanitare, dezinfectanți și antiseptice, articole
absorbante pentru igiena personală, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, șampoane
medicinale, preparate pentru igienizarea aerului,
soluții de curățare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, substanţe dietetice de uz medical,
spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago ,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,

IPATESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA, 
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

153

(210) M 2020 08033
(151) 06/11/2020
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Reviorant
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea

dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina A, preparate
cu vitamina B, preparate cu vitamina C,
preparate cu vitamina D, preparate pe
baza de vitamine sub forma de suplimente
alimentare, produse de panificaţie pentru
diabetici adaptate uzului medical, preparate
antiparazitare, preparate chimice pentru scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogăţită
cu vitamine, siropuri de uz farmaceutic,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
spray de gură medicinal, sprayuri medicinale,
săruri pentru scopuri medicale, suplimente
homeopate, uleiuri medicinale, unguente de uz
farmaceutic, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și materiale de diagnostic,
alcool medicinal, ape termale, lubrifianți de
uz medical, biocide, preparate și articole

miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), cafea, ceai, cacao
şi înlocuitori de cafea, amestecuri de ceai,
amestecuri de pulberi de ceai, băuturi din
ceai nemedicinale, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, esențe de ceai
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, extracte de ceai cu excepţia uleiurilor
esenţiale, înlocuitori de ceai, orez, tapioca, sago,
făină  şi  preparate   făcute  din  cereale,  pâine,
produse  de  patiserie  şi  cofetărie, îngheţată 
comestibilă,  batoane  de  cereale și  batoane 
energizante,  dulciuri  (bomboane), bomboane 
mentolate, tablete de ciocolată și gumă de 
mestecat, produse  de  patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), semințe procesate, amidon
și  produsele   acestora,   preparate   coapte   și
drojdie,    zahăr,   miere,    sirop    de    melasă,
îndulcitori  naturali,  glazuri  dulci  și umpluturi, 
produse apicole,  praf  de copt,  sare, muştar, 
oţet,  sosuri  (condimente),  mirodenii, arome  și 
condimente, gheață, înghețată, iaurt înghețat 
și șerbeturi, grisine subtiri, grisinegroase, oţet, 
oţet din fructe, oţet din vin,oţet aromat, quinoa
prelucrată, paste de  quinoa, fructe goji uscate,
siropuri aromatizate(îndulcitori).

───────
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sanitare, dezinfectanți și antiseptice, articole
absorbante pentru igiena personală, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, șampoane
medicinale, preparate pentru igienizarea aerului,
soluții de curățare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, substanţe dietetice de uz medical,
spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago ,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), cafea, ceai, cacao
şi înlocuitori de cafea, amestecuri de ceai,
amestecuri de pulberi de ceai, băuturi din
ceai nemedicinale, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, esențe de ceai
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, extracte de ceai cu excepţia uleiurilor
esenţiale, înlocuitori de ceai, orez, tapioca, sago,
făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), bomboane
mentolate, tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, miere, sirop de melasă, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, arome și condimente,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
grisine subţiri, grisine groase, oţet, oţet din fructe,
oţet din vin, oţet aromat, quinoa prelucrată,
paste de quinoa, fructe goji uscate, siropuri
aromatizate (îndulcitori).

───────

(210) M 2020 08047
(151) 06/11/2020
(732) VIILE BUDUREASCA SRL, STR.

NR. 472, JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA GURA VADULUI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

THE DARK COUNT
OF TRANSYLVANIA

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

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

(210) M 2020 08051
(151) 06/11/2020
(732) MARIUS CRISTIAN LUNGU,

STR. BOERESCU ZAHARIA
BL. 8 SC. C AP. 59, JUD.
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
130059, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

SolarTop
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Panouri solare, structuri de panouri solare,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
panouri solare pentru producerea energiei
electrice, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate.
11. Aparate cu apă caldă, instalații de apă calda,
rezervoare de apă caldă, instalații de încălzire
cu apă caldă, boilere pentru alimentare cu apă
caldă.

───────
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(210) M 2020 08055
(151) 06/11/2020
(732) SINEKO TRADE SRL, STR. VALEA

SEACA NR. 1A, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

LUCA eyewear

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

2. Produse pentru prevenirea coroziunii şi
a deteriorării lemnului, coloranţi, nuanţatori,
cerneluri pentru tipărire, marcare şi gravare,
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie şi pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire şi artă.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08056
(151) 06/11/2020
(732) ATMOSFERICA S.R.L., STR.

MOLDOVEI NR. 21, AP. 36, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ATMOSFERICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17

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

1. Gaze industriale folosite în fabricație, gaze
inerte de uz industrial, amestecuri de gaze
de testare, gaze propulsoare pentru aerosoli,
gaze folosite cu aerosoli, gaze pentru uz
industrial, gaze industriale folosite în electronică,
gaze solidificate de uz industrial, gaze pentru
preparare (de uz industrial), gaze folosite la
sistemele de refrigerare, amestecuri de gaze
pentru uz industrial, gaze lichefiate folosite în
recipientele cu aerosoli, gaze lichefiate, altele
decât pentru uz medical, gaze rare (altele decât
cele de uz medical), oxigen de uz industrial,
acetilenă pentru uz industrial, dioxid de carbon
(altele decât cele utilizate în scop medical sau
pentru scopuri veterinare), kripton, neon, heliu,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, dispozitive
medicale, instrumente medicale, instrumente
medicale electronice, aparate medicale
electromagnetice, instrumente manuale
medicale, lămpi medicale chirurgicale,
dispozitive medicale de tăiere, aparate și
instrumente medicale, instrumente medicale
prevăzute cu laser, instrumente medicale cu
acționare pneumatică, dispozitive medicale
pentru susținerea corpului, aparate de

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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investigații medicale radiologice, dispozitive
medicale pentru închiderea rănilor, aparate
medicale folosite în chirurgia cardiacă,
dispozitive medicale pentru susținerea corpului.

───────

(210) M 2020 08057
(151) 06/11/2020
(732) PLANNERS GROUP SRL,

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

(540)

COSMO planning
& event design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.13.25;
29.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, servicii de comunicare
cu ajutorul vloggerilor (promovare), servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
vloguri, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, marketing pentru
evenimente, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea

de produse pentru terți, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, promovare de evenimente speciale,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială.
41. Organizare evenimente, nunţi, botezuri,
aniversări, balurilor, evenimente festive similare
petreceri (servicii de divertisment), organizare
de divertisment pentru nunți, organizarea de
evenimente de divertisment, culturale şi artistice,
organizare de evenimente recreative, organizare
şi coordonare de petreceri şi evenimente
tematice, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificare, organizare
și coordonare de petreceri (divertisment),
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment pentru petreceri de zile de
naștere, servicii care au ca scop principal
distracția sau recrearea oamenilor, consultanță
referitoare la planificare de petreceri, consultanță
în materie de planificare de evenimente
speciale, servicii de informații și consultanță
cu privire la divertisment, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, servicii de
consultanță cu privire la publicarea de texte
scrise, altele decât cele publicitare, servicii
de scriere pentru bloguri si vloguri on-line,
servicii de publicare on-line cu excepția textelor
publicitare, furnizare de materiale video on-
line, nedescărcabile, furnizare de imagini online
nedescărcabile, producție de benzi video,
înregistrări pe bandă video, producție de
înregistrări video, editare de înregistrări video,
înregistrări pe benzi video (filmare), servicii
pentru difuzarea de înregistrări video, servicii
de editare video pentru evenimente, furnizare
de servicii de înregistrare video automată,
servicii de înregistrări sonore și video de
divertisment, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul filmelor video, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de producție de divertisment
sub formă de materiale video, editare video,
servicii de editare cu excepția textelor publicitare,
editare de fotografii, editare de casete audio,
editare sau înregistrare de sunete și imagini,

BULEVARDUL MIHAI VITEAZU 
NR.7, SC. A, ET. 7, AP. 27, 
JUD. SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: mov (Hex
#240D3D), alb
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servicii de editare computerizată, editare de
texte scrise cu excepția textelor publicitare,
editare de înregistrări audio, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele de
uz publicitar, montajul benzilor video, servicii de
montaj de divertisment, montaj de producții de
divertisment, furnizare de cursuri de pregătire
referitor organizare de evenimente, organizare și
coordonare de cursuri de formare, de instruire
referitor organizare de evenimente, realizare și
coordonare de cursuri referitor organizare de
evenimente.
42. Design grafic, design grafic asistat de
calculator, design de imagini grafice și
semne distinctive pentru identitatea corporativă,
concepție grafică de materiale promoționale,
creare și design de site-uri web pentru terți,
creare de ilustrații grafice, creare de animații și
efecte speciale pentru terți, servicii de design
în materie de reproducere de documente,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice și să distribuie propriile
sale conținuturi și imagini online, servicii de
design de brand, servicii de design și artă
grafică, servicii de grafică digitală, servicii de
grafică digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale), servicii de design privind publicarea
de documente, crearea de schițe de design
pentru ambalaje, recipiente, veselă și tacâmuri
pentru masă, găzduire de transmisii video pe un
site web, găzduire de conținut digital și anume
jurnale, bloguri și vloguri online.
45. Servicii personale şi sociale oferite de
terţi pentru satisfacerea unor nevoi individuale,
planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.

───────

(210) M 2020 08058
(151) 06/11/2020
(732) NEWS OLTENIA SRL, STR.

MIHAIL EMINESCU NR. 62, JUD.
DOLJ, FILIASI, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

Gazeta OLTENIEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.01; 03.01.24;
01.17.25; 29.01.13

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caractere tipografice, clişee, publicații periodice,
publicații imprimate, buletine de știri (materiale
tipărite), programe tipărite, afișe, agende,
ghiduri, ziare, reproduceri grafice, reviste,
buletine informative, reprezentări grafice,
postere, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
panouri publicitare din hârtie sau carton, bannere
din hârtie, fotografii (tipărite), ilustraţii, cărți,
reviste (publicații periodice), tipărituri, hârtie
și carton, articole de papetărie și materiale
educative, produse de imprimerie, materiale
imprimate, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, decorațiuni
și materiale pentru artiști, ziare cotidiene
(tipărituri), afișe, caricaturi, tipărituri, reproduceri
grafice, reviste bulevardiere cu desene, publicații
promoționale, pliante, periodice, papetarie
imprimată, jurnale (tipărituri), hârtie pentru
copiatoare și imprimante.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, organizarea şi susţinerea

(591) Culori revendicate: albastru, mov, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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conferinţelor, furnizarea de informații în domeniul
educaţiei, servicii de reporteri de ştiri, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât textele publicitare,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizarea de evenimente non-comerciale (cu
scop educativ, cultural sau de divertisment),
organizare de manifestări culturale, sportive,
conferinţe, simpozioane, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, organizare de evenimente
culturale și artistice, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii educative și de
instruire, coaching personal (formare), servicii
jurnalistice, servicii de traducere, traducere și
interpretare, editare de publicații, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale care nu
pot fi descărcate, furnizare de publicații on-line,
nedescărcabile, publicare de reviste, publicare
de ziare, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare de cărți, publicare de
publicații periodice, publicare online de ziare
electronice, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, coordonare,
pregatire și organizare de evenimente de
divertisment, culturale si artistice, producție
audio, video și multimedia și fotografie, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare.
42. Servicii it, dezvoltare software, programare
și implementare, servicii de găzduire, software
ca și serviciu și închiriere de software,
creare de web-site-uri, servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercetare industriala, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, actualizare de pagini de internet,
actualizarea software-ului, cercetare referitoare
la programele pentru calculator, consultanță
în materie de proiectare și dezvoltare de
software, construire și întreținere de pagini
web, creare, întreținere și găzduire de site-uri
web pentru alte persoane, design de pagini
principale și pagini web, dezvoltare de pagini
web pentru terți, dezvoltare de programe pentru
procesarea datelor, proiectare de hardware
pentru prelucrarea și distribuirea conținuturilor
media, asigurarea utilizării temporare a unui

software nedescărcabil pentru a permite
furnizorilor de software să urmărească conținutul
multimedia, asigurarea utilizării temporare de
software web, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informații, furnizare de software
nedescărcabil online, gazduire de continut
digital, găzduire de servere și software
pentru controlul accesului ca serviciu (ACaaS),
platformă ca serviciu (PaaS), software ca
serviciu (SaaS), dezvoltare de software de
aplicații pentru livrare de conținut multimedia,
creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, prestare de servicii de furnizor
de servicii de aplicații informatice (ASP).

───────

(210) M 2020 08060
(151) 06/11/2020
(732) 5 TG SMILE COFFEE SA, STR.

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

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

(540)

FILTER COFFEE,
NOT PEOPLE

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

18. Bagaje, pungi, portofele și alte articole
destinate transportului și căratului precum
rucsacuri, genți, serviete, borsete, cufere și
geamantane, mape, huse de voiaj, portmonee,
poșete, punguțe, plicuri, săculeți din piele
pentru ambalaj, ranițe, tolbe, truse de voiaj
și valize, umbrele, umbrele de soare, sacoșe
pentru provizii, sacoșe de umăr, sacoșe pentru
cumpărături, sacoșe cu șireturi, sacoșe textile
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe de cumpărături din pânză,
sacoșe de cumpărături cu roți, sacoșe pentru
cumpărături pe roți, plase de cumpărături,
cărucioare pentru cumpărături cu roți, mânere
pentru susținerea sacoșelor de cumpărături.
21. Sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
veselă, articole de bucătărie și recipiente,
termosuri, căni termos, pahare biodegradabile,
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suporturi suspendate pentru pahare, pahare
fără picior, pahare cu picior, pahare din
plastic sau hârtie, pahare (veselă de băut),
suporturi termoizolante pentru pahare, suporturi
suspendate de căni, cești și căni, râșnițe
neelectrice pentru cafea, mixere neelectrice
pentru cafea, agitatoare de cafea, căni de
cafea, filtre de cafea neelectrice, ibrice de cafea
neelectrice, nu din metal prețios, linguri de cafea,
servicii de cafea (veselă), seturi de cafea formate
din cești și farfurii, sacoșe termoizolante.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acesta, preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole de uz alimentar,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, batoane pe bază de cereale ca
substituți alimentari, biscuiți crackers cu aromă
de legume, biscuiți crocanți condimentați, biscuiți
crocanți din cereale, brioșe, chipsuri de porumb,
chipsuri de orez, chipsuri din cereale, clătite,
covrigei, covrigei moi, gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, fulgi, frigănele, gustări
rapide preparate din porumb, gustări rapide
preparate din musli, gustări rapide preparate
din grâu, gustări sărate pe bază de cereale,
plăcinte, pufuleți de brânză, sandvișuri, turte
din orez, gustări rapide preparate cu grâu,
gustări de tip tort de fructe, gustări pe bază
de multicereale, batoane de cereale și batoane
energizante, alimente pe bază de cacao, alune
trase în ciocolată, bezele, biscuiți crackers,
bomboane cu ciocolată, budinci, ciocolată,
cornuri, cozonaci, drajeuri dulci (nemedicinale),
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, flan (cremă de caramel),
halva, înghețate și dulciuri, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, nuga, pâine, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
boabe de cafea, boabe de cafea învelite în zahăr,
ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă
cu boabe de cafea măcinate, amestecuri de
ceai, amestecuri de cafea, băuturi pe bază de
cafea, băuturi frapate, băuturi din cafea, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, cafea aromată,
arome de cafea, cacao, boabe de cafea prăjite,
boabe de cafea măcinate, cafea decafeinizată,
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), capsule de cafea umplute, capsule de
ceai umplute, pungi de cafea umplute, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de ceai), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cacao), preparate pentru fabricarea

de băuturi (pe bază de ciocolată), preparate
pe bază de cacao, preparate din plante pentru
fabricarea băuturilor, preparate aromate pentru
prepararea infuziilor nemedicinale, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
înlocuitori de ceai, pliculețe de ceai umplute,
cafea cu lapte, infuzii de plante, extracte de
ceai cu excepția uleiurilor esențiale, extracte
de cafea de malț, extracte de cafea utilizate
ca arome pentru alimente cu excepția uleiurilor
esențiale, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi cu excepția uleiurilor esențiale,
esență de cafea cu excepția esențelor eterice
și a uleiurilor esențiale, concentrate de cafea,
extracte de cafea, ciocolată caldă, ciocolată de
băut, ceaiuri cu lapte.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de ceainărie,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
servicii de baruri, servicii de bufet salate,
servicii de cantine, servicii de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii de localuri tip snack-bar,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurante cu autoservire, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii de baruri
cu narghilea, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
mâncare la pachet, servicii de furnizare de
cafea pentru birouri (furnizare de băuturi), servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii de cafenea.

───────
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(210) M 2020 08061
(151) 06/11/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

CAMEL PREMIUM TOBACCOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 08063
(151) 06/11/2020
(732) ALEXANDRA MAZGAREANU,

STR. NEGUSTORI 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023953, ROMANIA

(540)

BOYARI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

18. Piei de animale, umbrele şi parasolare,
bastoane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și accesorii precum curele din piele/
bretele din piele pentru umăr, umbrele, umbrele
de soare, piei de bovine, blănuri vândute vrac,
blană semiprelucrată, blană artificială, articole
de piele vândute vrac, huse de piele pentru
pașaport, carton imitație de piele.

24. Materiale textile, produse textile și înlocuitori
pentru textile, produse de filtrare din material
textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte, curele
(îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte).

───────

(540)

PELERIN Artizan din pasiune

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.03

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

29. Carne, peşte, vânat, extracte din carne,
fructe conservate, congelate, uscate, fierte sau
coapte, legume conservate, congelate, uscate,
fierte sau coapte, jeleuri, gemuri, compoturi,
pasta de fructe presate, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, băuturi din
lapte cu conținut predominant de lapte, băuturi
din substituenți ai laptelui, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), uleiuri şi grăsimi alimentare
comestibile, supe, chipsuri din legume, chipsuri
din fructe, gustări pe baza de fructe, creme
tartinabile pe bază de legume, piureuri pe bază

(210) M 2020 08064
(151) 07/11/2020
(732) NICOLAE STRUGARU, 

LT. DRAGHESCU 5 AP.20, BL.E6, 
SC. A, ET. 4, JUD. NEAMT, 
PIATRA NEAMT, 610125, NEAMȚ,
ROMANIA
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de legume, piureuri pe bază fructe, salată de
legume, salată de fructe.
30. Cafea, cafea verde, cafea aromată, cafea
solubilă, cafea decafeinizată, cafea măcinată,
amestecuri de cafea, cafea gata preparată,
înlocuitori de cafea, cafea cu lapte, capsule
de cafea umplute, arome de cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), băuturi pe bază de cafea,
boabe de cafea procesate, boabe de cafea
prăjite, boabe de cafea măcinate, cafea cu
gheață, cafea cu ciocolată, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată, băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, extracte de
cafea cu excepția uleiurilor esențiale, esențe de
cafea cu excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, ciocolată, ciocolată caldă, amestecuri
de ceai, ceai pentru infuzii, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), ceai din fructe (nu
pentru uz medical), ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, produse de patiserie
și produse de cofetărie, prăjituri, torturi, brioșe,
tarte, biscuiți si fursecuri, dulciuri (bomboane),
paine, paine nedospita, lipii, chifle de paine,
chifle dulci, chifle umplute, pizza, sandvișuri,
gustări pe baza de cereale, plăcinte proaspete,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
sosuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț electronic, regruparea in avantajul
terților de produse diverse din producție
proprie și a unor terți (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienților să le vadă
și să le achiziționeze usor, aceste servicii
pot fi asigurate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, servicii de comercializare în spațiu
fizic şi/sau online, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții, târguri şi prezentări în
scopuri comerciale și publicitare.
43. Servicii de furnizare de alimente și
băuturi, servicii de preparare şi furnizare de
alimente si băuturi pentru consumul imediat,
servicii de restaurant, bistro, bar, cafenea,
ceainărie, cofetărie, buffet, snack-bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, servicii de mâncăruri și băuturi
la pachet, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, servicii de barmani,
somelieri, bucătari personali.

───────

(210) M 2020 08065
(151) 07/11/2020
(732) COSMIN GIOSAN, CALEA

TRANSILVANIEI NR. 13, JUDETUL
SUCEAVA, CAMPULUNG
MOLDOVENESC, 725100,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

CĂMARA BUCOVINEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.08

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, tiramisu
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată
(produse de cofetărie), trufe [produse de
cofetărie], specialități de patiserie, produse
pe bază de ciocolată, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control
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al caloriilor, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, prăjituri pavlova
preparate cu alune (produse de cofetărie),
prăjituri pavlova cu gust de alune (produse de
cofetărie), produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie care conțin gem, produse de
caramel (produse de cofetărie), produse de
brutărie fără gluten, produse de brutărie, produse
alimentare care conțin ciocolată [ca principal
ingredient], praline cu napolitană, prăjituri dulci
din orez zdrobit (mochi-gashi), plăcinte cu
iaurt congelate, pateuri cu ciocolată, panettone
(cozonac italian), înghețate și dulciuri, preparate
din zahăr pentru cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, cozonaci, cornuri,
clătite americane, ciocolată, biscuiți sărați,
biscuiți crocanți, bezele, aperitive (tartine),
aluaturi împletite prăjite, alimente pe bază de
cacao.
43. Servicii furnizate de bodegi de vinuri,
decorare de torturi, decorare de alimente,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurante de delicatese, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
în domeniul gustărilor, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servire de alimente
și băuturi, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, servire de băuturi
alcoolice, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe.

───────

(210) M 2020 08086
(151) 10/11/2020
(732) GEORGE ADRAGĂI, CALEA

VITAN NR. 58, ET. 1, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BERMAN PAN ALUATUL
FACE DIFERENȚA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
02.01.23; 29.01.13; 05.07.02

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

30. Produse de patiserie ambalate, alimente
semipreparate, aluaturi din produse făinoase,
preparate din cereale, gustări pe bază de
cereale, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
sandvișuri de hot dog, produse de patiserie, aluat
de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), plăcinte,
pizza, sandvișuri, cornuri, pateuri cu ciocolată.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
de patiserie ambalate, alimente semipreparate,
aluaturi din produse făinoase, preparate din
cereale, gustări pe bază de cereale, sandvișuri
cu brânză (sandvișuri), sandvișuri de hot dog,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), plăcinte, pizza, sandvișuri,
cornuri, pateuri cu ciocolată (cu excepția
transportului lor), permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, online și în
magazine.

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
1365C), alb, maro
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43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────

(210) M 2020 08099
(151) 09/11/2020
(732) ASOCIATIA SEZATOAREA

URBANA, CALEA VITAN, NR.
123, BL.V2, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031296, ROMANIA

(540)

Șezătoarea Urbană
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comunicare comercială cu
ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, furnizare de spațiu publicitar într-o
rețea informatică globală, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, organizare
de evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
planificare şi organizare de târguri comerciale,
expoziţii şi prezentări în scopuri economice
sau publicitare, publicitate și marketing, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, publicitate radio și de televiziune,
servicii de agenție de publicitate, servicii de

publicitate în presă, publicitate online, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, previziuni și analize economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, promovare de
evenimente speciale, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
managementul proiectelor de afaceri
36. Sponsorizarea financiară a evenimentelor
culturale, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, sponsorizarea
financiară a evenimentelor de arte vizuale,
colecte de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, organizare de
colecte în scopuri caritabile, investiții de fonduri
în scopuri caritabile, coordonarea activităților
de strângere de fonduri caritabile, colectare de
fonduri de binefacere, servicii de fonduri de
binefacere, organizare de colecte de binefacere
[pentru terți], furnizare de informații privind
colectarea de fonduri de binefacere, servicii de
colectare de fonduri de binefacere pentru copiii
defavorizați, strângere de fonduri de binefacere
în vederea precauțiilor și a prevenirii dezastrelor,
finanțare de proiecte.
41. Servicii de scriere pentru bloguri cu
excepţia celor publicitare, organizarea de
ateliere recreative (divertisment), ateliere
organizate în scopuri culturale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de expoziţii în
scopuri recreative, organizare de conferinţe
(instruire), organizare de evenimente de
divertisment şi evenimente culturale, organizare
de întâlniri în scopuri recreative, organizare
de întâlniri pe teme de educaţie, organizare
de prezentări în scop de instruire, organizare
de prezentări cu scopuri educative, organizare
de prezentări în scopuri culturale, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de reprezentaţii în direct cu scop educativ,

(740) SC APPELLO BRANDS SRL, 
STR.SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP.  M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, 
SIBIU,  ROMANIA
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cultural sau de divertisment, organizare şi
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare şi realizare de târguri cu scop
cultural sau educaţional, publicare de cărţi şi
periodice electronice online, publicare de texte
şi imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare, organizare de evenimente culturale
şi artistice, ateliere recreative, ateliere de
formare (instruire), ateliere organizate în
scopuri educative, ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de ateliere de lucru
(instruire), coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire profesională,
realizare, coordonare și organizare de ateliere
de lucru (instruire), organizare de ateliere
de lucru și seminarii în aprecierea artei,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
organizare și coordonare de grupuri de discuții
educative, nu online, organizare de festivaluri,
servicii de festivaluri muzicale, organizare
de festivaluri pentru divertisment, divertisment
de tipul festivalurilor etnice, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare de
festivaluri în scop educativ, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizare
de festivaluri pentru scopuri de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
recreative, coordonare de evenimente culturale,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de evenimente sportive în

cadrul comunităților, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment în direct, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a timpului
liber, 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
scopuri educaționale, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, servicii
pentru producție de divertisment sub formă
de filme, servicii de înregistrări audio, de
filme, video și de televiziune, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de premii
referitoare la filme, 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 instruire în materie
de marketing în comerțul cu amănuntul,
producție de filme formative, producția de filme
cinematografice, instruire educativă, pregătire
și instruire, coaching pentru viață (instruire),
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, 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 de
reuniuni și conferințe, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, difuzare
de materiale educative, servicii de scriere
pentru bloguri, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, producție de documentare,
prezentări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale, furnizarea de facilităţi de muzee,
administrarea muzeelor, expoziții la muzeu,
servicii de curator de muzeu, furnizare de
instalații de muzeu pentru expoziții, furnizare de
instalații de muzeu pentru prezentări, furnizarea
de instalații de muzee (prezentare, expoziții),
furnizare de spații și servicii pentru muzee,
organizare de ceremonii de decernare de
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premii, organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
și coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoașterea meritelor,
organizare de gale, furnizarea educației,
educație și instruire, organizare de cursuri
prin metode de educație deschisă, servicii de
consultanță cu privire la educație și instruire,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, educație vocațională pentru tineri,
elaborare de manuale educative, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, publicarea de
materiale multimedia online, informaţii în
domeniul educaţiei furnizate on-line dintr-o
baza de date computerizata sau de pe
internet, cursuri de instruire în tabere educative,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educației sau formării), publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, publicare de materiale
educative tipărite, servicii de consultanță privind
subiecte academice, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, tabere
de vară (divertisment și educație), organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
servicii de galerii de artă, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, organizarea de concursuri
educative, organizare de seminarii educative,
organizare de expoziții educaționale, servicii
specifice galeriilor de artă, furnizate online
printr-un link de telecomunicații, , planificarea
proiecțiilor cinematografice, proiecție de filme
video, proiecții de filme cinematografice, filme
cinematografice (proiecții de -), divertisment
muzical, spectacole muzicale, editare muzicală,
educație muzicală, formare muzicală, producția
de muzică, editare de muzică, cursuri de muzică,
înregistrări de muzică, spectacole muzicale
live, organizare de divertisment muzical,
servicii de festivaluri muzicale, prezentare de
spectacole muzicale, organizare de concursuri
muzicale, organizare de evenimente muzicale,
servicii de compoziții muzicale, producție de
videouri muzicale, reprezentații muzicale în
direct, publicare de lucrări muzicale, servicii
de educație muzicală, publicare de texte
muzicale, regizare de spectacole muzicale,
producție de înregistrări muzicale, prezentare
de concerte muzicale, concerte muzicale

pentru radio, producție de spectacole muzicale,
transcriere muzicală pentru terți, prezentare
de reprezentații muzicale, servicii de biblioteci
muzicale, publicare de partituri muzicale,
organizare de interpretări muzicale, servicii
de transcriere muzicală, servicii de mixare
muzicală, închiriere de înregistrări fonografice
și muzicale, producție de înregistrări sonore
și muzicale, servicii de editare și înregistrare
muzicale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, consultanță privind producțiile
cinematografice și muzicale, servicii privind
compunerea de lucrări muzicale, organizare și
coordonare de concerte muzicale, organizare de
festivaluri legate de muzica jazz, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
divertisment muzical oferit de către formații
instrumentale, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, reprezentații în direct susținute
de grupuri muzicale, organizarea de prezentări în
scopuri de divertisment, producție de spectacole
de divertisment cu instrumentiști, turnee sub
formă de servicii de divertisment, producție de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
furnizare de informații în materie de divertisment,
închiriere de materiale înregistrate legate de
divertisment, servicii de iluminat în scopuri de
divertisment, furnizare de servicii de divertisment
pentru copii, furnizare de servicii de divertisment
în club, servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment.

───────
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(210) M 2020 08100
(151) 09/11/2020
(732) ADRIAN PASCARU, STR.

N.SPATARU MILESCU NR. 19,
AP. 3, CHIŞINĂU, REPUBLICA
MOLDOVA

(540)

J'ADORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.08; 27.05.17; 03.01.02;
03.01.22; 24.01.05

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 08101
(151) 09/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPAL NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, 707115, IAȘI,
ROMANIA

(540)

AMIRAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08102
(151) 09/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUD. IASI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

BUCEGI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08103
(151) 09/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUD. IASI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

GOLF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08104
(151) 09/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUD. IASI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

MĂRĂȘEȘTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 08105
(151) 09/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUD. IASI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

NAȚIONALE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08106
(151) 09/11/2020
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

SINTEZA ZILEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

9. Aplicaţii software descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,

programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru transmisia continuă de conținut
media audiovizual pe internet, aplicații software
descărcabile pentru transmiterea de știri,
informații și dezvăluiri din actualitatea cotidiană,
aplicații software descărcabile care oferă
accesul la un talk-show, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software pentru jocuri pe calculator, stocate,
publicații electronice descărcabile, fișiere
multimedia descărcabile, benzi desenate
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
buletine informative descărcabile, fotografii
digitale descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile, fişiere de muzică descărcabile,
fişiere audio descărcabile, cărți electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, ziare
electronice descărcabile, înregistrări video
descărcabile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, suporturi magnetice de
date, emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, conținut media descărcabil, conținut
media digital descărcabil sub forma unei emisiuni
de televiziune, conținut media digital descărcabil
sub forma unei emisiuni radio.

───────

(210) M 2020 08107
(151) 09/11/2020
(732) EGRI ALEXANDRU, STR. MATEI

VOIEVOD NR. 26, BUCURESTI,
010033, ROMANIA

(540)

eGRIMALL eMAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.10; 27.05.17

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
Royal Blue), alb
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societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, servicii de
agenții de import-export, servicii de agenții de
import-export în domeniul energiei, analiză de
preț, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, consiliere cu privire la produse
de consum, consiliere cu privire la produse
de consum în legătură cu calculatoarele
portabile, consiliere cu privire la produse de
consum în legătură cu cosmeticele, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de asistență pentru produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, informații
despre metode de vânzare, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-

cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la pachete
media, organizare de abonamente la servicii
de internet, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de abonamente
la ziare electronice, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare și coordonare de piețe de vechituri,
organizare și coordonare de vânzări de
animale, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, producție de programe de teleshopping,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
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servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale agențiilor de import, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de abonamente la
ziare, pentru terți, servicii de achiziții, pentru
terți, servicii de achiziții de cupoane pentru alte
persoane, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de aprovizionare cu articole de birou pentru
terți, servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă în contul terților, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de comparare a prețurilor
la energie, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de externalizare sub formă
de organizare de achiziții de produse pentru
alte persoane, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de intermediere comercială
referitoare la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,

servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor, servii de abonamente
la publicații, pentru terți, vânzare prin licitație
publică, servicii de abonamente la servicii de
telecomunicații pentru terți.

───────

(210) M 2020 08109
(151) 10/11/2020
(732) MOTORMANIA IMPEX SRL,

SAT BLEJOI NR. 823 L, JUD.
PRAHOVA, COMUNA BLEJOI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

MOTORMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Întreținerea și repararea vehiculelor cu
motor, echilibrarea anvelopelor, gresarea
vehiculelor/lubrifierea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, stații de
distribuție a carburanților pentru vehicule
(realimentare și întreținere), întreținerea
vehiculelor, curățarea vehiculelor, servicii de
reparații în cazul unei defecțiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, vulcanizare
anvelopelor (reparații), tratament anticoroziv
pentru vehicule.
39. Servicii de remorcare în cazul avarierii
vehiculelor, închirierea de vehicule.

───────
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(210) M 2020 08111
(151) 10/11/2020
(732) KRIOFT TEAM HUB SRL, STR.

COMANA NR. 4. JUD. IALOMITA,
COSERENI, 927095, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

KRIOFT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25

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

37. Reparații de aparate electronice, instalare
de rețele de calculatoare, instalare, întreținere
și reparare de echipamente pentru rețele de
calculatoare și pentru tehnologia informației,
instalare și întreținere de hardware pentru rețele
de calculatoare și acces la internet, servicii de
reparare de calculatoare, instalarea, repararea
și întreținerea computerelor și a perifericelor
de computer, instalarea de echipamente de
telecomunicații fără fir și de rețele locale
fără fir, instalare și reparații de rețele de
telecomunicații, instalare de instrumente de
rețele de comunicații, reparații sau întreținere de
aparate și echipamente de birou, construcții și
demolări de clădiri, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de curățenie.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, servicii de testare, autentificare și
controlul calității.

───────

(540)

ETHICS BEAUTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.07; 03.04.22;
03.04.24

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

3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparate abrazive, săpunuri de uz cosmetic,
parfumerie, uleiuri esențiale, produse cosmetice,
loțiuni pentru păr, pastă de dinți.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 08113
(151) 10/11/2020
(732) ETHICS BEAUTY SRL, 

STR. MEHEDINTI NR. 43-45, 
JUD. CLUJ,  CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ, ROMANIA
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(210) M 2020 08114
(151) 10/11/2020
(732) EXTRA MEDIA TRADE SRL,

SPLAIUL INDEPENDENTEI NR 319
E, CLADIRE B, OB,6A, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VV 69

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17;
29.01.14

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

───────

(540)

Craftup

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 26.01.01; 26.01.18

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

16. Hârtie de ambalat.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 08116
(151) 10/11/2020
(732) CB WORKSHOP SRL-D, STR.

METALURGIEI, NR. 8A, JUD. IASI,
IASI, 700393, IAȘI, ROMANIA

(540)

Bevatex
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
22. Fibre textile nețesute.

───────

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

(210) M 2020 08115
(151)   10/11/2020
(732)   SC RAVI BRAND SRL, 

CALEA BUCURESTILOR 182, 
JUD. ILFOV, OTOPENI, 075100, 
ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: bej (HEX #a3824f),
albastru închis (HEX #111820)
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(540)

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

31. Nisipuri aromate (aşternuturi) pentru
animale de companie.
35. Servicii de comerţ cu nisipuri aromate
(aşternuturi) pentru animalele de companie,
alimente şi băuturi pentru animale de companie,
produse de igienă şi produse cosmetice pentru
animale de companie, iarbă pentru pisici,
jucării şi accesorii pentru animale de companie,
litiere şi cuşti pentru pisici, veselă pentru
hrana animalelor de companie, pătuţuri şi cuşti
pentru transportul animalelor de companie,
zgărzi şi pipete antiparaziţi pentru animale de
companie, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor,
prezentarea bunurilor prin toate mijloacele de
comunicare, servicii de agenţii de import şi
export.
39. Transport rutier de mărfuri, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.

───────

(210) M 2020 08118
(151) 10/11/2020
(732) WILHELM HOLLERBACH, STR.

PROF. MIRCEA NEAMȚU NR. 26,
AP. 5, JUD TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AQUA PRESTIGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.10; 01.15.15

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic şi
bucătărie, sticlărie, recipient special pentru apă
ionizată şi alte băuturi nealcoolice.
32. Apă minerală ionizată.

───────

(210) M 2020 08117
(151) 10/11/2020
(732) SC AGROPET TRADE SRL, 

STR. DEPOZITELOR NR. 2, 
JUDEŢULVÂLCEA, RÂMNICU 
VÂLCEA, 240003, VALCEA, 
ROMANIA

PRETTY CAT
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(210) M 2020 08119
(151) 10/11/2020
(732) EXTRA MEDIA TRADE SRL,

(540)

JOLIE JOLI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 29.01.11

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

───────

(210) M 2020 08120
(151) 10/11/2020
(732) VENUS UPDATED SRL, STRADA

AURORA NR. 3, BLOC B5, JUD.
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

ENSO CLINIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Bumbac absorbant/vată absorbantă, acetaţi
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
plasturi adezivi/leucoplasturi, benzi adezive
pentru scopuri medicale/leucoplasturi pentru
scopuri medicale, preparate pentru purificarea
aerului, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
ioduri alcaline pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, anestezice, analgezice, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, antibiotice, pilule antioxidante,
bumbac antiseptic, antiseptice, bumbac aseptic,
astringenţi pentru scopuri medicale, balsamuri
pentru scopuri medicale, preparate balsamice
pentru scopuri medicale, bandaje pentru
pansament, biocide, preparate biologice pentru
scopuri medicale, culturi de ţesuturi biologice
pentru scopuri medicale, plasmă sangvină,
sânge pentru scopuri medicale, dulciuri,
medicinale/bomboane, medicinale, creioane
caustice, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri

SPLAIUL INDEPENDENTEI 
NR 319E, CLADIRE B, OB, 6A, 
SECTOR 6, BUCURESTI, 
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ S.R.L.,
B-DUL CAROL I NR. 4, CORP A, ET.1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
700605, IAȘI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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medicale, colagen pentru scopuri medicale,
colir, comprese, 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, bumbac pentru scopuri
medicale, beţişoare din bumbac pentru scopuri
medicale, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, depurative,
detergenţi pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi, preparate pentru spălat
de uz medical, pansamente, medicale,
medicamente pentru scopuri medicale, elixire
(preparate farmaceutice), preparate enzimatice
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
plasturi pentru ochi de uz medical, cutii de
prim-ajutor, umplute, tifon pentru pansamente,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
imunostimulante, alifii, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, săpun
cu conţinut medicamentos, infuzii medicinale,
ceai medicinal, uleiuri medicinale, ierburi
medicinale, rădăcini medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, alifii mercuriale, apă de gură
pentru scopuri medicale, suplimente nutritive,
alifii pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, lăptişor
de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptişor de
matcă, medicamente seroterapeutice, seruri,
celule stem pentru scopuri medicale, alifii
pentru arsurile solare, pansamente chirugicale,
implanturi chirurgicale alcătuite din ţesuturi
vii, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tincturi
pentru scopuri medicale, şerveţele impregnate
cu loţiuni farmaceutice, tonice (medicamente),
transplanturi (ţesuturi vii), preparate pentru
tratarea arsurilor, terebentină pentru scopuri
farmaceutice, vaccinuri, preparate pe bază de

vitamine, suplimente plasturi cu vitamine, bureţi
cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou) servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin
poştă, distribuirea de eşantioane, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
servicii oferite de centrale telefonice (preluare
apeluri telefonice), servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale.
41. Academii (educaţie), organizarea
concursurilor de frumuseţe, organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, transfer de know-how
(instruire), servicii educaționale furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, predarea
gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi
fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, instruire practică (demonstraţii),
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
44. Servicii medicale clinice, examinare
medicală (screening), servicii de analize
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medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, asistenţă
medical, închirierea de echipamente medicale,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
medicină alternativă, servicii de saloane de
înfrumuseţare, servicii de bănci de sânge,
servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
servicii stomatologice, servicii de fertilizare in
vitro, servicii de implanturi de păr, îngrijirea
sănătăţii, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii
de sănătate prin apă (SPA), servicii de centre de
sănătate, servicii de spitaliceşti, servicii de bănci
de ţesuturi umane, masaj, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, îngrijire,
medical, servicii prestate de opticieni, servicii
de ortodonţie, îngrijire paliativă, consiliere
farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică, chirurgie
plastic, prepararea reţetelor de către farmacişti,
servicii de psiholog, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case de
odihnă, servicii de sanatoriu, terapie logopedică,
servicii de telemedicină, servicii de terapie,
servicii de machiaj.

───────

(540)

farmeria.ro piaţă
virtuală comunitară

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2020 08141
(151) 10/11/2020
(732) ASOCIATIA PENTRU

ANTREPRENORIAT SOCIAL
PLUS UNU, STR. COVASNA
NR 39, BL. E18, SC. 2, AP. 39,
CAM. 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Dicton

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

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

28. Jocuri de societate.
───────

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#00BE00, #0BE400, #40CE40)

(591) Culori revendicate: crem (HEX
#eee4cb), verde (HEX #6d8273)

(210) M 2020 08140
(151) 10/11/2020
(732) ADRIANA-MIRELA OANCEA, 

STR. SLT. GRIGORE IONESCU 
NR.8, JUDEŢ VRANCEA, 
FOCSANI,  620124, VRANCEA, 
ROMANIA
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(210) M 2020 08142
(151) 10/11/2020
(732) S.C. FUNERARE LUIGI S.R.L.,

STR. LOUIS PASTEUR 121,
JUDETUL BIHOR, ORADEA,
410154, BIHOR, ROMANIA

(540)

SERVICII FUNERARE LUIGI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.13.24

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

45. Servicii funerare, servicii funerare conexe
incinerării, servicii funerare pentru animale de
companie, servicii funerare conexe incinerării
pentru animale de companie, servicii de
incinerare, servicii de incinerare pentru animale
de companie, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

(210) M 2020 08144
(151) 11/11/2020
(732) YAS BEAUTY LAB SRL, STR.

CALARASI NR.34, AP. 4, JUD.
MURES, TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

YAS BEAUTY LAB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17

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

3. Produse cosmetice, gel pentru unghii,
produse pentru îndepărtarea cuticulei, produse
pentru toaletă nemedicinale, articole de
parfumerie și odorizante, produse cosmetice
și preparate cosmetice nemedicinale, preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului.
41. Furnizare de cursuri de formare
profesională, cursuri în tehnici de înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 08145
(151) 11/11/2020
(732) UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI,

STR. TÂRGUL DIN VALE NR. 1,
JUD ARGES, PITESTI, 110040,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA
DIN PITEȘTI - UPIT

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 08146
(151) 11/11/2020
(732) EXTURIPEDIA SRL, BULEVARDUL

MAMAIA NR. 281, LOT 1,
DEMISOL, CAMERA 2, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

tourx

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.23; 26.01.03; 26.11.03;
29.01.13

clase:
39. Servicii de turism (organizarea călătoriilor).

───────

(210) M 2020 08147
(151) 11/11/2020
(732) SC MURATURI AMBALATE SRL,

STR. TOLOVEI NR. 28, JUD.
SUCEAVA, MILIȘĂUȚI, SUCEAVA,
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)

din 1935 cămara LAURUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 11.01.03;
11.01.04; 25.01.15; 25.01.19; 29.01.14

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

29. Fructe, legume, ciuperci, nuci si
leguminoase prelucrate, murături, murături
mixte, conserve și murături, mâncăruri
preparate, respectiv: legume conservate,
legume gătite, legume la conservă, legume
și fructe procesate, salate vegetale, pastă de
ardei conservată, fructe și legume conservate,
aranjamente din fructe procesate, fasole
conservată, compoturi, fructe conservate și
înăbușite.
35. Servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, informare cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, servicii de vânzare de alimente prin
magazine de desfacere cu amănuntul, marketing
pentru evenimente, promovare de evenimente
speciale, organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,

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

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb,
negru, gri închis
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târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
publicitate și reclamă, publicitate și marketing,
administrare a afacerilor pentru restaurante.
39. Livrare de produse de băcănie, transport și
livrare de bunuri, ambalare de alimente, livrare
de alimente, depozitare de alimente, transport
refrigerat de alimente, stocare de alimente.

───────

(210) M 2020 08148
(151) 11/11/2020
(732) SC BEROE GAMES SRL, STR.

NICOLAE FILIMON NR. 23, CORP
C1, ETJ. 1, BIROUL NR. 1, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, 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)

PLAYBET

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Publicitate, publicitate prin mijloace de
publicitate, servicii de marketing, activități
de administrare și de birou pentru societăți
și uniuni în scopuri comerciale, producție
publicitară atât online, cât și în spații dedicate,
personalizare obiecte, bannere, afișe, servicii de
promovare și publicitate, servicii de consultanță
în afaceri, servicii ale unui ofertant de franciză
pentru organizatori de turniruri și anume
consultanță comercială și management de
servicii la planificarea, amenajare și derularea

de turniruri, evenimente de divertisment și pentru
timpul liber, servicii comerciale cu privire la
evenimente sportive și de călătorii, consultanță
antreprenorială pentru firme inclusiv organizarea
și derularea de evenimente și/sau proiecte
de marketing, activități administrative de birou
pentru firme, companii și asociații, publicitate,
marketing, publicitate pentru promoții de vânzare
prin sponsorizare, închiriere și utilizare de
automate de divertisment, mașini pentru jocuri,
automate de sport, automate de informații,
tonomate, jocuri electronice, aparate de jocuri,
aparate de sport, automate de cazinou, mese
de ruletă și mese pentru jocuri de cărți prin
sponsorizare, publicitat marketing, prin utilizarea
de automate de divertisment, automate de joc,
automate de sport, automate de informații,
tonomate, jocuri electronice, aparate de joc și
aparate sportive, consultanță profesională în
afaceri și tehnică cu privire la construcția de
localuri, săli de jocuri, săli de sport și cazinouri,
exploatarea de echipamente cu automate de
divertisment, automate de jocuri, automate de
sport, automate de informații, tonomate, jocuri
electronice, aparate de joc și aparate de sport,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopur comerciale, promoționale
și publicitare, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive.
38. Telecomunicatii, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune,
comunicații prin radio. servicii de radiodifuziune,
servicii de comunicații pentru accesarea unei
baze de date, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, servicii de
redirecționare a site-urilor web, transmitere de
conținuturi multimedia pe internet, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, colectare
și transmitere de mesaje electronice, transmisie
de programe radio, furnizarea accesului la
platforme pe internet, servicii de radiodifuziune
prin intern transmisie de informații digitale,
servicii de radiodifuziune, servicii de comunicații
între băncile de date, difuzare date, transmitere
de date pe internet, transmisie continuă
(streaming) de materiale audio pe internet,
transmisie de podcasturi.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, închirierea de aparate
de jocuri si divertisment pentru cazinouri,
organizarea si efectuarea de jocuri, jocuri
de noroc, organizarea de loterii, realizare
de jocuri pe internet, inclusiv on-line și
sub formă de aplicații pentru telefoane
inteligente, jocuri online (din rețea), furnizare
de conținut de divertisment și/sau educațional
pentru aplicații pentru dispozitive mobile și

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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calculatoare, furnizarea unui joc de cultură
generală prin intermediul aplicațiilor pentru
telefoane inteligente nedescărcabil, exploatarea
de cazinouri sau cazinouri de jocuri, respectiv
operarea de birouri de pariuri, operarea sălilor
și a locațiilor cu jocuri de noroc și/sau cazinouri
online pe internet și case de pariuri, servicii
de jocuri de noroc pentru internet, servicii de
jocuri de noroc, servicii de cazino (jocuri de
noroc), servicii de informare privind jocurile de
noroc, servicii de cazino, pariuri și jocuri de noroc
servicii de divertisment cu aparate de jocuri de
noroc, servicii de jocuri de noroc în scopuri
de divertisment, coordonare de jocuri de noroc
pentru mai mulți jucători, furnizare de instalații de
săli de jocuri, închiriere de aparate pentru jocuri
de tip slot-machine (mașini de jocuri).
43. Servicii de cazare temporară, furnizarea de
spații pentru săli de jocuri și cazinouri, servicii
de alimentație publică, servicii ale barurilor,
restaurante cu autoservire, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii hoteliere.

───────

(210) M 2020 08149
(151) 17/11/2020
(732) MIHAI PETRACHE, BULEVARDUL

1DECEMBRIE 1918, BL. 12, SC.
B, AP. 7, JUD. CONSTANTA,
MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

iTECH Data

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 16.01.05; 16.01.06

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

9. Aparate și instrumente de uz științific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare și învățământ, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare discuri acustice, mecanisme
pentru aparate care funcționează cu fise, case
de marcat, mașini de calculat, echipamente
(dispozitive) de prelucrare a datelor și
calculatoare, echipament (dispozitive) pentru
stingerea incendiilor.
37. Servicii de construcții, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2020 08151
(151) 11/11/2020
(732) LEON Y LUNA DESIGNS SRL,

STR. COBADIN NR. 1, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Leon Y Luna Designs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.01; 03.01.24; 03.01.27;
29.01.15

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

(591) Culori revendicate: galben, roșu,
albastru, gri, maro
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25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
purtat pe cap pentru copii, bavete pentru
copii (nu din hârtie), costume de baie pentru
copii, costume pentru copii folosite în cadrul
jocurilor de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-
o singură piesă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
încălțăminte pentru copii, pantaloni salopetă
pentru sugari și copii mici, rochii pentru sugari
și copii mici, șosete pentru sugari și copii mici,
chiloței pentru bebeluși, bluzițe pentru bebeluși,
botoșei (încălțăminte din lână pentru bebeluși),
combinezoane pentru bebeluși (articole de
îmbrăcăminte), costume de bebeluși, ghete
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bebeluși,
lenjerie de corp pentru bebeluși, pantalonași
pentru bebeluși, articole de îmbrăcăminte
de exterior pentru bebeluși, benzi pentru
încheietura mâinii (îmbrăcăminte), branțuri
pentru încălțăminte, bretele de pantaloni, gulere
pentru rochii, dispozitive anti-alunecare pentru
încălțăminte, baticuri, bonete, berete, bentițe
pentru cap, căciuli cu ciucuri, eșarfă tubulară,
pălării, fesuri, glugi, articole de îmbrăcăminte
termice, batiste de buzunar, bavete din material
plastic pentru sugari, body-uri (lenjerie de
corp), colanți, ciorapi, chimonouri, centuri de
piele (articole de îmbrăcăminte), combinezoane,
costume de halloween, egări, eșarfe.
42. Servicii de proiectare, design grafic, design
de bijuterii, design de produs, design artistic
comercial, servicii de design textil, artă grafică
și design, servicii de design vestimentar,
consultanță în materie de design, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
design de încălțăminte, design de arte grafice,
amenajare/design interior, design de jucării,
software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (PaaS), crearea de personaje de desene
animate pentru articole de îmbrăcăminte pentru
copii, design vizual.

───────

(210) M 2020 08160
(151) 11/11/2020
(732) ROBERT-IOAN COZMA, STR.

FERDINAND, NR. 15, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
240156, VALCEA, ROMANIA

(540)

why pizza
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pizza preparată, pizza proaspătă.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
39. Livrare de pizza.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2020 08191
(151) 12/11/2020
(732) SIRBU MED SRL, STR.

TINERETULUI NR. 13,
MANSARDA, CAMERA 1, BL. 3,
ET. 9, AP. 157, SAT DUDU, JUD.
ILFOV, COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TruMed

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12

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

clase:
10. Aparate de anestezie, fotolii de uz medical
sau stomatologic, aparate pentru respiraţie
artificială, paturi special concepute pentru
scopuri medicale, aparate pentru testarea
sângelui, aparate de kinetoterapie de uz
medical, truse pentru instrumente utilizate de
medici, truse dotate cu instrumente medicale,
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îmbrăcăminte specială pentru camerele de
operare, articole de îmbrăcăminte de compresie,
corsete pentru scopuri medicale, cârje, ventuze,
defibrilatoare, aparate pentru clismă de uz
medical, aparate de dezinfectare pentru
scopuri medicale, mobilier special conceput
pentru scopuri medicale, mănuşi pentru
scopuri medicale, aparate auditive, aparate
de monitorizare a ritmului cardiac, inhalatoare,
insuflatoare, aparate şi instrumente medicale,
aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, respiratoare pentru
respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
aparate și instrumente chirurgicale, seringi
pentru scopuri medicale, aparate de testare
pentru scopuri medicale/aparate utilizate în
analizele medicale, măşti sanitare pentru scopuri
medicale.
35. Postarea de afişe publicitare, servicii de
planificare a programărilor (lucrări de birou),
servicii de reamintire a programărilor (lucrări de
birou), organizarea de târguri comerciale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparatele sanitare, veterinare şi farmaceutice
şi pentru proviziile medicale.
41. Organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), instruire practică
(demonstraţii), servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, organizarea şi susţinerea
de seminarii.
42. Cercetare bacteriologică, cercetare
biologică, analiză chimică, cercetare chimică,
studii clinice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
cercetare medicală, furnizarea de motoare de
cautare pentru internet, gazduire pe servere.
44. Îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
spitaliceşti, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistenţă
medical, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, îngrijire medicala, fizioterapie/terapie
fizică, servicii de psiholog, terapie logopedică,
servicii de telemedicină, servicii de terapie.

───────

(210) M 2020 08193
(151) 12/11/2020
(732) TURKMET LOGISTICS SRL,

(540)

G2V

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 26.11.03; 29.01.11

clase:
5. Produse igienice pentru medicină, alimente
și substanțe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru bebeluși,
dezinfectante, fungicide, ierbicide.
11. Aparatură de dezinfectare, echipament
pentru dezinfectare, sterilizare și decontaminare.

───────

SOSEAUA BUCURESTI-URZICENI
NR.17, COMUNA AFUMATI,  
ILFOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08195
(151) 12/11/2020
(732) GHEORGHIŢĂ CRISTEA, STR.

ANUL REVOLUȚIEI 1848 NR.88,
AP. 3, JUD. GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

HEA HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 07.01.24

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

20. Saltele, saltele de dormit, saltele din spumă,
saltele gonflabile flotabile (saltele cu aer), altele
decât cele medicinale, saltele cu arcuri, saltele
de pat, saltele pentru camping, saltele auto
portabile, protecții matlasate (saltele superioare)
pentru saltele (topper), saltele pentru copii,
utilizate pentru dormit.

───────

(210) M 2020 08196
(151) 12/11/2020
(732) DEXELLENCE PROJECT SRL,

STR. SG. NEDELEANU ION NR.7,
BL. P33, SC.1, AP.23, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Dexellence Clinic
SMART DENTISTRY

(531) Clasificare Viena:
29.01.08; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.12

clase:
44. Servicii medicale, servicii de asistență
medicală și stomatologică, stomatologie,
tehnică dentară, radiografie dentară, tomografie
dentară, servicii chirurgicale, implantologie,
consiliere în domeniul stomatologiei, consultații
stomatologice, anestezie dentară, servicii de
endodonție microscopică, servicii de protetică
dentară, servicii de ortodonție, stomatologie
estetică, montare de pietre prețioase în
proteze dentare, servicii de albire a dinților,
parodontologie, pedodonție, sedare inhalatorie
și intra-venoasă, servicii de anestezie și terapie
intensivă.

───────

(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: bej, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08197
(151) 12/11/2020
(732) S.C. VELLUM DESIGN S.R.L.,

STRADA TĂBĂCARILOR, NR.
15B, SCARA 2, ETAJ 1, AP. 110,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

V VELLUM DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 26.04.18

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

18. Piele sau imitație de piele, piele pentru
mobilier, tocuri din piele sau din piele artificială.
20. Mobilă și mobilier, mobilier din piele, rame de
fotografie din piele.
24. Lenjerii de pat din material textil, fețe de
mese, materiale textile pentru confecționarea
lenjeriilor, țesături aspre de lână pentru covoare,
materiale textile din lână, cu excepția celor
pentru izolare.
27. Covoare, carpete și preșuri, covoare de lână
lucrate manual, mochete.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou, servicii
de agenții de import-export, servicii de lanț de
magazine, servicii de comert en-gros si en-
detail, permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere

comod din magazine, din cataloage cu livrare
prin corespondenţă sau media electronică,
şi anume de pe site-uri web, organizare,
coordonare si planificare targuri si expozitii cu
caracter publicitar si comercial.
42. Proiectarea (designul) spațiului interior,
consultanță în materie de design, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
de produs, design de mobilier, servicii de design
textil, întocmire de rapoarte referitoare la design.

───────

(210) M 2020 08199
(151) 12/11/2020
(732) SC VOILA AS, STR. CALLATIS,

NR. 22, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900744,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) SC VOILA AS, STR. CALLATIS,
NR. 22, CONSTANTA, 900744,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

HOTEL BELVEDERE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 01.01.04

clase:
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente recreative.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
pentru vacanțe.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, masaj.

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

───────
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(540)

PRAS reliable IT solutions

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrare de afaceri, asistență
comercială privind crearea de întreprinderi
comerciale, servicii de relocare pentru
afaceri, asistență comercială în managementul
afacerilor, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea centrelor de
apeluri pentru terți, servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, servicii de intermediere
comercială, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, servicii de externalizare
(asistență în afaceri), servicii de consultanță
în afaceri, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, afișaj, campanii de
marketing, asistență în materie de management
pentru promovarea afacerilor, furnizare de
informații de marketing prin site-uri web,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, servicii publicitare cu privire
la crearea identității corporative și de brand,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, studii privind imaginea companiei,
servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de comunicare cu

ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin bloguri, abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicatii,
administrarea vânzărilor, analiză de preț,
comandă computerizată de stoc, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul de
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, pregătire de
publicații publicitare, optimizarea motoarelor de
căutare, consultanță cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, organizarea și coordonarea de
licitații, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
servicii de consultanță privind administrarea
call center-urilor, audit financiar computerizat,
contabilitate și audit financiar, consultanță în
domeniul auditului financiar, audit de taxe de
utilități pentru terți, întreținere de registre (pentru
terți), compilare de repertorii pentru publicare în
rețelele globale de calculatoare sau internet
37. Închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, amplasare de cabluri, instalarea
facilităților clădirilor companiilor, instalarea
facilităților birourilor, aplicarea învelișurilor
pentru cabluri, aplicarea de învelișuri pe
fibre optice, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de mașini și
sisteme pentru fabricarea de circuite integrate,
instalare de calculatoare, instalare de sisteme
informatice, instalare de linii telefonice, instalare
de rețele de telecomunicații, întreținere de
calculatoare, întreținere de electrocasnice,
întreținere de aparatură electronică, reparații
sau întreținere de calculatoare, întreținere
de echipamente de birou, întreținere de
aparatură de birou, întreținere de aparate de
telecomunicații, întreținere de echipamente de

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

(210) M 2020 08200
(151) 12/11/2020
(732) PRAS CONSULTING SRL, 

BD. TINERETULUI, NR. 35, 
SECTOR 4, BUCURESTI, 
ROMANIA
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comunicații, întreținerea de sisteme electrice
comerciale, reparare și întreținere de telefoane
inteligente, reparare și întreținere de aparate
multimedia, reparare și întreținere de instalații
electronice, servicii de diagnostic de întreținere
pentru calculatoare, întreținere și reparații de
hardware de calculator, întreținere și reparații
de componente de calculator, instalarea de
echipamente de telecomunicații fără fir și de
rețele locale fără fir, instalare, întreținere și
reparare de echipamente pentru rețele de
calculatoare și pentru tehnologia informației,
instalare de cabluri pentru acces la internet,
montarea și îngroparea cablurilor, așezarea de
cabluri.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, furnizare de
instalații pentru teleconferințe, furnizare de
instalații de comunicare prin cablu, închiriere de
circuite telefonice, închiriere de decodoare de
semnal, închiriere de modemuri, închiriere de
rutere de telecomunicații, închiriere de seturi de
emisie prin satelit, închiriere de echipamente de
difuziune, închiriere de dispozitive și echipament
de telecomunicații pentru conectare la rețele,
închiriere de telefoane, închirieri de decodoare
de semnal, închirieri de sisteme de comunicație
fără fir, leasing (închiriere) de echipamente de
comunicații mobile, comunicații telematice și
acces internet, administrarea unei rețele de
telecomunicații, asigurarea accesului la rețele
de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, consultanță în domeniul
comunicațiilor, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru linii
de chat, consultanță profesională privind
telecomunicațiile, exploatare de sisteme de
telecomunicații, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, furnizare [punere
la dispoziție] de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
servicii de comunicații (transmisie), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de comunicații prin

radiofrecvență, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de mesagerie, servicii
de teleconferință și videoconferință, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, servicii de
telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, servicii de transmisie,
servicii de telefonie și telefonie mobilă, servicii
de comunicații telefonice oferite pentru linii
telefonice de asistență în cazuri de urgență
(hotline) și pentru call center-uri.
42. Servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității,
actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, actualizarea paginilor web
pentru terți, administrare de servere, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
cercetare în domeniul tehnologiei informației,
dezvoltare de rețele informatice, dezvoltare de
sisteme computerizate, creare de platforme
informatice pentru terți, consultanță cu privire
la securitatea pe internet, consultanță cu privire
la securitatea datelor, consultanță IT, servicii de
consiliere și asigurare de informații, consultanță
în domeniul hardware-ului de calculator,
consiliere și consultanță privind aplicațiile pentru
rețele de calculatoare, consultanță în domeniul
integrării sistemelor informatice, proiectare,
creare și programare de pagini web, întreținere
de software de prelucrare a datelor, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, managementul proiectelor IT,
inginerie informatică, managementul proiectelor
informatice în domeniul procesării electronice
a datelor (EDP), proiectare și dezvoltare
de sisteme pentru introducerea, generarea,
procesarea, afișarea și stocarea de date,
securitate, protecție și reconstituire it, servicii
de securitate a datelor [paravane de protecție
(firewall)], software ca serviciu (SaaS), platformă
ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, platformă
ca serviciu (PaaS), design, creare, găzduire
și întreținere de site-uri web pentru terți,
consultanță în materie de design web, dezvoltare
și proiectare de suporturi digitale pentru sunet și
imagine, remedierea problemelor la software de
calculator (suport tehnic), întreținere, reparații și
actualizare de software, control de calitate pentru
servicii, consultanță privind asigurarea calității,
testare de hardware de calculator, închirierea
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de hardware de calculator, configurare de
hardware de calculator folosind software,
cercetare privind dezvoltarea de hardware de
calculator, consultanță în materie de hardware
de calculator, găzduire de server, găzduire de
portaluri web, găzduire de aplicații interactive,
gazduire de continut digital, găzduire de
platforme pe internet, închirierea hardware-ului
și facilităților pentru calculator, serviciu privat
de furnizare de găzduire cloud, serviciu public
de furnizare de găzduire cloud, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-
uri web, stocare de date, servicii de design de
brand, localizare și marcare a amplasamentelor
conductelor, cablurilor sau firelor din rețelele
subterane ale serviciilor de utilități publice,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale
și bloguri online, furnizare de acces temporar
la program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale
și bloguri personale online, implementarea
de programe de calculator în rețele,
cercetare privind automatizarea computerizată a
proceselor administrative, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare referitoare la automatizarea
computerizată a proceselor industriale.,
cercetare privind securitatea, prestare de servicii
de securitate pentru rețelele de calculatoare,
accesul la calculatoare și tranzacțiile
computerizate, proiectare și dezvoltare de
programe de securitate pe internet, închiriere
de programe de securitate pe internet,
servicii de autentificare pentru securitatea
informatică, servicii de monitorizare a sistemelor
de securitate informatică, audit în domeniul
energiei, servicii de consultanță în materie
de tehnologie a informației (IT), gestionarea
serviciilor informatice (ITsm), servicii IT în
legătură cu stocarea electronică de date, cloud
computing, servicii ale unui furnizor de găzduire
cloud, servicii de stocare în cloud pentru date
electronice, furnizare de sisteme informatice
virtuale prin tehnica cloud, furnizare de medii
informatice virtuale prin tehnica informatică
cloud, consultanță în domeniul rețelelor și
aplicațiilor pentru cloud computing, închiriere
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing, servicii
de instalare și întreținere de software, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator, instalare de firmware, instalarea de
programe.

───────

(210) M 2020 08201
(151) 12/11/2020
(732) SC EXCLUSIVE CAPITAL S.R.L,

COMUNA MALUL MARE, STR.
CAPSUNILOR, NR. 22, JUD. DOLJ,
SAT PREAJBA, DOLJ, ROMANIA

(540)

CONTE NERO LA MADAMA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 11.03.20

clase:
33. Vinuri spumante, vinuri roșii spumante,
vinuri albe spumante, vinuri spumante naturale,
băuturi alcoolice (cu excepția berii), preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice, cidru
alcoolic, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice pre-amestecate,
băuturi spirtoase, alcool de mentă, alcool
din orez, bitter (lichioruri), băuturi alcoolice
carbonatate, cu excepția berii, băuturi alcoolice
de tip bitter, băuturi alcoolice distilate pe

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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bază de cereale, băuturi alcoolice pe bază de
trestie de zahăr, băuturi aperitiv, băuturi slab
alcoolizate, lichior de ouă, alcoolic, cocteiluri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (alcooluri și lichioruri), lichioruri cremă,
lichioruri din plante, lichioruri pe bază de cafea,
nira (băutură alcoolică pe bază de trestie din
zahăr), rachiu de pere, sake (băuturi alcoolice),
înlocuitori de sake (băuturi alcoolice), esențe
alcoolice cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, extracte alcoolice cu excepţia
uleiurilor esenţiale, extracte din fructe cu alcool.
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 cabinete veterinare,
administrare a afacerilor pentru complexuri cu
piscine de înot, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru o companie aeriană, administrare a
afacerilor pentru parcări auto, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
spitale, administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, administrare a afacerilor pentru
teatre, activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
în materie de activități de marketing, publicitate
exterioară, afișare de anunțuri publicitare pentru
pentru terți, agenții de publicitate, agenții de
relații cu publicul, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, analiza sensibilizării publicului cu
privire la publicitate, analize publicitare, anunțuri
clasificate, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, 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,
căutare de sponsorizare, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare și în

scop promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
informații de marketing în afaceri, furnizare
de informații privind publicitatea, furnizare de
informații publicitare, informații de marketing,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte
persoane, intermediere publicitară, intermediere
publicitară în cinematografe, închiriere spațiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare și
a presei, întocmire de planuri de marketing,
marketing de referință, marketing destinat
unui anumit scop, marketing digital, marketing
direct, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de reclame, întocmirea de texte de
publicitate comercială, negociere de contracte
de publicitate, optimizarea motoarelor de
căutare, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, organizare de lansări de
produse, organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, organizarea de trageri
la sorți cu premii în scopuri promoționale,
planificare de strategii de marketing, plasare
de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătirea și distribuirea reclamelor,
prezentare de firme pe internet și în alte medii
de comunicare, prezentare de firme și produse
și servicii ale acestora pe internet, producție
de clipuri publicitare, producție de clipuri
publicitare pentru radio, producție de emisiuni de
teleshopping, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare

───────
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(540)

THE PROJEKT COMPANY

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

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

42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 08204
(151) 12/11/2020
(732) OVIDIUS MERCADO SRL,

STR.I.C.BRATIANU NR.45, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

2MILENII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
vin.

───────

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), verde închis (HEX #009245),
verde închis (HEX #80B726), verde
deschis (HEX #3ca336)

(210) M 2020 08203
(151) 12/11/2020
(732) TPC MANAGEMENT S.R.L., 

STR. ARH. LOUIS BLANC NR. 10, 
ET. 1,  SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
011752,  ROMANIA
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(210) M 2020 08205
(151) 12/11/2020
(732) ASOCIATIA PENTRU DIALOG IN

JUSTITIE, BDUL INDEPENDENTEI
NR. 33, BLOC C 1-5, PARTER,
JUDEȚUL IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ORAȘUL JURIDIC
- LEGAL CITY

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

35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), 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,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
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, 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 commercial,
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, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, 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, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, 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 register, 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), închirierea lucrărilor
de artă, închirierea echipamentelor audio,
educaţie de tip şcoală cu internat,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de caligrafie, 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 special, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitare, furnizarea

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
BDUL CAROL I NR. 4, CORP A, 
ETAJ 1, JUDEȚUL  IAȘI,  IASI, 
700605, IAȘI,  ROMANIA
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de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronic, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, 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, servicii de
reporteri de ştiri, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, furnizarea de facilităţi pentru
muzee (prezentări, expoziţii), microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, raportare fotografică, fotografie
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,
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, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire,
divertisment de televiziune, servicii de instruire
cu ajutorul simulatoarelor, traducere, meditaţii,
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,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere.
45. Servicii de soluţionare alternativă a
litigiilor, servicii de arbitraj, servicii juridice în
domeniul migratiei, consultanţă în proprietate
intelectuală, închirierea numelor de domenii
pe internet, cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice în
legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde
la cererile de ofertă/consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,

licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonial, mediere, investigaţii privind
persoanele dispărute, monitorizarea alarmelor
de securitate şi antifurt, monitorizarea drepturilor
de proprietate intelectuală în scopuri de
consiliere juridică, servicii de reţele de
socializare online, urmărirea bunurilor furate.

───────

(210) M 2020 08206
(151) 12/11/2020
(732) KLEICHEN IMPEX S.R.L.,

STR.CETĂŢII NR.19/A, JUDEȚUL
BIHOR, SAT BIHARIA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA NR.48,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Kleichen

(531) Clasificare Viena:
14.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Produse de patiserie, aluat, aluaturi și
amestecuri din acestea, plăcinte, pizza, pesmet,
pâine, pâine nedospită în foi subțiri, chifle
moi (pâine), chifle dulci, batoane de cereale,
chipsuri din cereale, alimente preparate din
cereale, paste uscate și proaspete, tăieței și
paste umplute, fidea, torturi, torturi vegane,
torturi de înghețată, prăjituri, aluat pentru
prăjituri, prăjiturici uscate (patiserie), decorațiuni
din bomboane pentru prăjituri, arome pentru
prăjituri, altele decât uleiurile esențiale, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
ciocolată, sandvișuri, fondante (cofetărie), jeleuri
de fructe (cofetărie), produse de cofetărie și
înghețate, pricomigdale (patiserie), turtă dulce,
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halva, conuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, pudră de înghețată comestibilă pentru
folosirea la mașini de înghețată, budinci, hârtie
comestibilă, hârtie de orez comestibilă, biscuiți,
biscuiți petit-beurre, biscuiți crackers, biscuiți
dulci sau sărați, vafe, gofre, gheață, înghețată,
iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate) și
șerbeturi.

───────

(210) M 2020 08209
(151) 13/11/2020
(732) YUHUU LAND SRL, STR. SFANTU

ANDREI 99, JUDEŢ TIMIŞ,
SANANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

YuHuu LaND

(531) Clasificare Viena:
02.05.08; 05.03.11; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────

(210) M 2020 08210
(151) 13/11/2020
(732) DAVID-ALEXANDRU PAHONTU,

STR. GEN. VASILE MILEA NR.
805, JUDEŢ ARGEŞ, COMUNA
LERESTI, SAT LERESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Caii Munţilor

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 03.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Închiriere de echipament pentru activităţi
de echitaţie pentru amatori, servicii recreative
legate de echitaţie: servicii de pregătire în
echitaţie, pregătire în echitaţie (instruire).

───────

(740) ALECU BOGDAN, 
STRADA  L. PATRASCANU 2, 
JUDEŢ BACAU,BACAU, 
BACĂU, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, verde, 
             roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08211
(151) 13/11/2020
(732) MIHAI NASTASE, ALE. LUNCA

BRADULUI NR. 2, BL. H5, SC.
5, ET. 4, AP. 18, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CARGO BUDDY

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

clase:
39. Transportul aerian, închirierea de aeronave,
transportul cu ambulanţa, transportul cu maşini
blindate, transportul cu barja, închirierea de
ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
transportul cu autobuzul, închirierea de maşini,
transportul cu maşina, servicii de folosire
în comun a maşinii, depozitare de bagaje,
organizare de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicaţii online, servicii de folosire în comun
a autovehiculelor, cărăuşie, servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, transportul cu
feribotul, servicii de transportator (expeditor)
de mărfuri, transportul de mărfuri, transportul
protejat al bunurilor de valoare, transportul
marin, livrarea de colete, transportul pe calea
ferată, transportul fluvial, transportul cu taxiul,
rezervări de transport, logistica transporturilor,
descărcarea încărcăturilor, transportul aerian.

───────

(540)

m meco mertecom.ro

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
6. Dozatoare de prosoape, metalice.
10. Bare toaletă baie pentru persoane cu
dizabilităţi.
11. Uscatoare mâini, dispensere pentru săpun,
capac wc cu bideu, dispensere odorizante
(aparate de odorizare a aerului), uscătoare păr.
20. Oglinzi de baie, dozatoare de hârtie igienică,
dozatoare de prosoape, fixe, nemetalice.
21. Coşuri de gunoi.

───────

(210) M 2020 08213
(151) 13/11/2020
(732) ATP TRUCKS AUTOMOBILE SRL,

(540)

ATP Trucks

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

(210) M 2020 08212
(151) 13/11/2020
(732) SC MERTECOM SRL, 

STR. TRAIAN, BL. 7, SC. 3, 
AP. 24,  JUDEŢ GORJ, TARGU 
JIU, GORJ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, 
STRADA  L. PATRASCANU 2, 
JUDEŢ BACAU,  BACAU, 
BACĂU, ROMANIA

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

B-DUL BUCUREŞTI NR. 65, CORP 
B, BIROU 3, JUDEŢMARAMUREŞ, 
BAIA MARE,  MARAMUREȘ, 
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

12. Pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
capote de automobile, caroserii de automobile,
fusuri de osie, osii pentru vehicule, caminoane
dotate cu funcţie de macara, caroserii de
vehicule, 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, bări de protecţie
pentru automobile, circuite hidraulice pentru
vehicule, ambraiaje pentru vehiculele terestre,
betoniere, biele pentru vehiculele terestre,
altele decât componentele motoarelor, cuplaje
pentru vehiculele terestre, ştergătoare de faruri,
capace pentru butucul roţii, butuci pentru roţile
vehiculului, autocamioane/camioane, vehicule
militare de transport, autobuze, autocare,
motoare, electrice, pentru vehiculele terestre,
oglinzi retrovizoare, vehicule frigorifice, jante
pentru roţi de vehicule, camioane pentru
transportul gunoiului, amortizoare de şocuri
cu arc pentru vehicule, oglinzi laterale pentru
vehicule, semnalizatoare pentru vehicule, lanţuri
de transmisie pentru vehiculele terestre, arbori
de transmisie pentru vehiculele terestre,
transmisii pentru vehiculele terestre, anvelope
pentru roţile vehiculului, vehicule electrice,
vehicule de deplasare pe uscat, în aer, pe apă
sau pe calea ferată, geamuri pentru vehicule,
parbrize, ştergătoare de parbriz.

───────

(210) M 2020 08214
(151) 13/11/2020
(732) MIHAIL-ALIN RADU, ALE.

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

(540)

ZEUS GOD OF GOODIES

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.22; 01.15.03; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

30. Alimente pe bază de cacao, arome pe bază
de ciocolată cu excepţia uleiurilor esenţiale,
ciocolată, ciocolată aerată, ciocolată cu alcool,
ciocolată granulată, ciocolată pentru glazuri,
ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, cornuri, creme pe bază de
ciocolată, creme tartinabile pe bază de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, deserturi pe bază de ciocolată, deserturi
preparate (produse de cofetărie), dulciuri pentru
decorarea pomului de crăciun, fondue din
ciocolată, fructe trase în ciocolată, glazură de
ciocolată, gofre de ciocolată, halva, iepurași

(591) Culori revendicate: crem (HEX
#eee8e8), auriu (HEX #f2cf6b), negru
(HEX #000000)

SALCIEI, NR. 3, BL. 10A, SC. A, ET.
1, AP. 3, JUDEŢ ARGEŞ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA
ION VÎLCU, STR. NICOLAE LABIȘ,
NR. 35, JUDEŢ ARGEŞ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA
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de ciocolată, înlocuitori de ciocolată, migdale
acoperite de ciocolată, napolitane din hârtie
comestibilă, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul de
crăciun (comestibil), pateuri cu ciocolată, praline
cu napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse
de cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, spume de ciocolată, spume de
desert (dulciuri), trufe (produse de cofetărie),
vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre,
tiramisu, acadele, acadele (dulciuri), batoane
de ciocolată, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), batoane de ciocolată
cu lapte, batoane dulci, batoane învelite în
ciocolată, baton dulce (dulciuri), bomboane cu
cacao, bomboane de ciocolată, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolate cu umplutură de bezea, ciocolate sub
formă de căluți de mare, ciocolate sub formă de
scoici de mare, ciocolată cu cremă cu aromă
de mentă, ciocolată cu lapte, ciocolată sub
formă de praline, ciocolată umplută, ciubucuri,
dulciuri, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
cu caramel, dulciuri de casă, dulciuri de
mestecat (nemedicinale), dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri glazurate
cu caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază
de miere, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de acadele, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de bomboane caramel, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de nuga, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr, dulciuri nemedicinale sub
formă de tablete, fondante de ciocolată, jeleuri
(produse de cofetărie), jeleuri din fructe (produse
de cofetărie), ouă de paști, ouă de ciocolată,
praline, praline de ciocolată, praline umplute

cu lichid, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
scoici de ciocolată, tablete de ciocolată umplute,
șerbeturi (produse de cofetărie), batoane de
prăjitură, ecleruri, deserturi preparate (produse
de patiserie), fursecuri, fursecuri cu glazură
de ciocolată, fursecuri cu înveliș cu aromă de
ciocolată, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu
aromă de ciocolată, napolitane, napolitane
comestibile, napolitane (alimente), napolitane
cu caramel și ciocolată, napolitane rulou
(biscuiți), napolitane învelite în ciocolată, paste
de ciocolată, prăjiturele tip acadea, prăjituri
caramelizate din orez expandat, prăjituri cu
brânză, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu cremă,
prăjituri cu căpșuni, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
fructe glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură cu
migdale, prăjitură din ciocolată neagră preparată
din chec de ciocolată, prăjitură pentru micul
dejun, prăjitură învelită în ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de făină, prăjituri mici
cu ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată
și lapte, savarine, vafe din ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide, cozonaci, cozonac
pandoro, panettone (cozonac italian), cozonac
secuiesc (kurtos kolacs), nuci macadamia
trase în ciocolată, batoane de nuga cu nuci
pecan, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, biscuiți, biscuiți cu fructe,
biscuiți de ciocolată, biscuiți de graham,
biscuiți cu glazură, aluat pentru biscuiți, biscuiți
crocanți condimentați, biscuiți de orez, biscuiți
crackers, biscuiți olandezi, biscuiți crocanți,
biscuiți aperitiv, biscuiți sărați, biscuiți înveliți
în ciocolată, biscuiți umpluți cu brânză, biscuiți
dulci sau sărați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți de turtă dulce, biscuiți pe jumătate
înveliți în ciocolată, alune trase în ciocolată,
prăjituri pavlova preparate cu alune, prăjituri
pavlova cu gust de alune, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, torturi, torturi
vegane, preparate pentru torturi, torturi de
înghețată, macarons, bomboane de decor pentru
torturi, înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
vegană, batoane de înghețată, amestecuri de
înghețată, înghețată din lapte, lianți pentru
înghețată, sosuri pentru înghețată, conuri pentru
înghețată, cornete pentru înghețată, înghețată
pe băț, înghețată cu fructe, înghețată de
fructe, lapte congelat (înghețată), deserturi cu
înghețată, înlocuitor de înghețată, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), prafuri
de înghețată instant, gheață brută și înghețată,
înghețată de iaurt (înghețate), înghețată infuzată
cu alcool, batoane de înghețată pe băț, dulciuri
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de înghețată de iaurt, înghețată sub formă
de sandviș, pudră de înghețată comestibilă
pentru folosirea la mașini de înghețată, produse
de cofetărie cu înghețată, băuturi pe bază
de înghețată, amestecuri pentru cornete de
înghețată, prăjituri pe bază de înghețată,
batoane de înghețată cu fructe, amestecuri
pentru prepararea produselor din înghețată,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, înlocuitori pentru înghețată pe bază
de soia, produse de înghețată pe bază de
soia, înghețată care nu e preparata din
produse lactate, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată, înghețată
cu aromă de fructe sub formă de acadele,
băuturi pe bază de cafea care conțin înghețată
(affogato), arome folosite pentru preparea de
înghețată (altele decât esențele eterice sau
uleiuri esențiale).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare online în legătură
cu cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
online în legătură cu deserturi, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi.

───────

(210) M 2020 08215
(151) 13/11/2020
(732) SCULEA EUGEN -MEDIC

(540)

euDent by Dr. Eugen SCULEA

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.17

clase:
44. Servicii medicale stomatologice.

───────

(740) ALECU BOGDAN, 
L. PATRASCANU  2, JUDEŢ BACAU, 
BACAU, BACĂU,ROMANIA

STOMATOLOG, 
STR. 13 DECEMBRIE NR 78, 
BL 13, AP1, JUDEŢ BRAŞOV, 
BRAŞOV,  BRAȘOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08216
(151) 13/11/2020
(732) TELE 7 AUDIO-VIDEO

PRODUCTION SRL, CALEA
GIULESTI NR. 52, SC. E, AP. 161,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060282,
ROMANIA

(540)

TELE7abc HD

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

41. Producție de televiziune, producție de
programe de televiziune, producție de programe
de televiziune în direct.

───────

(210) M 2020 08218
(151) 13/11/2020
(732) IULIANA ALEXANDRA COZAC,

STR. BARBU LĂUTARU NR. 8,
BL. 23, SC. B, AP. 90, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETJ 1,
BIROU 1.02, SECTOR 5, BUCURESTI,
050726, ROMANIA

(540)

WondergiftBOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 05.05.20;
05.05.21; 26.04.01

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

16. Cutii pentru cadouri, cutii din hârtie pentru
cadouri, carduri de cadouri din hârtie sau
carton, nemagnetice , ambalaje pentru cadouri
din plastic, hârtie sau carton, pungi din hârtie
pentru cadouri, felicitări (care însoțesc) cadouri,
cutii din carton pentru cadouri, seturi de
instrumente de scris, cataloage, hârtie de
calc, dosare pentru documente (papetărie),
blocuri de desen, materiale de desen pentru
table școlare, plicuri (papetărie), stegulețe din
hârtie, fluturași publicitari, bibliorafturi pentru
birou, suporturi pentru scrisori, grafice tipărite,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
imprimate cu informații electronice stocate,
reviste (publicații periodice), echipamente pentru
jocuri de interpretare de roluri sub formă de
manuale (tipărituri), hârtie destinată utilizării
la fabricarea câmpurilor chirurgicale, agende,
perforatoare de birou, carnete de notițe, picturi,
broșuri, hârtie, foi de hârtie (papetărie), cleme
pentru hârtie, agrafe pentru hârtie (papetărie),
suporturi pentru agrafe de hârtie, agrafe de
birou pentru hârtie, hârtie xuan pentru pictură și

(591) Culori revendicate: gri (Pantone 4402),
negru (Pantone black), roşu (Pantone
2035), verde (Pantone 2423), albastru
(Pantone 2388)
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caligrafie chineză, hârtie pergament, creioane,
publicații periodice, fotogravuri, suporturi pentru
fotografii, blocnotesuri de scris, fotografii
imprimate, pagini din albume (pentru fotografii,
tăieturi din ziare], cărți ilustrate, cartonașe
ilustrate, blocnotesuri ilustrate, placarde din
hârtie, hârtie și carton, umplutură de hârtie
sau carton, cărți poștale nescrise, cărți poștale
ilustrate, cărți poștale lenticulare, postere
montate, albume cu postere, postere din
hârtie, materiale imprimate, buletine (materiale
tipărite), materiale educative tipărite, publicații
imprimate, anuare (publicații tipărite), publicații
periodice tipărite, cupoane valorice tipărite,
tipărituri (gravuri), lipici sub formă de creioane
(articole de papetărie), produse de papetărie
sub formă de folii cu adeziv, suporturi pentru
documente sub formă de articole de papetărie,
suporturi pentru ștampile(sigilii), fișe (papetărie),
capse (papetărie), dosare (papetărie), blocuri
(papetărie), plicuri de papetărie, material didactic
(cu excepția aparatelor), hârtie washi, hârtie
de împachetat decorativă, punguțe de hârtie
pentru împachetat, pungi din hârtie pentru
ambalat, materiale adezive pentru birou, cărți
poștale pentru a scrie scurte mesaje sociale,
hârtie de scris, coperte pentru caiete, coperte
pentru agende, coperte (papetărie), rechizite
școlare, cărți de colorat, hârtie de copiat
(articole de papetărie), hârtie pentru copiatoare
și imprimante, cărți de desenat sau de scris,
instrumente de scris pentru marcare, pungi de
gunoi din hârtie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cosmetice și preparate cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cosmetice și preparate cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lumânări,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lumânări, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lumânări parfumate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu lumânări parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cutii pentru cadouri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
din hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cutii din
hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carduri de cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carduri de cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ambalaje
pentru cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ambalaje pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu pungi din hârtie pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul online 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 online
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 online în legătură cu cutii
din carton pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu seturi de instrumente
de scris, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu seturi de instrumente de scris,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cataloage, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cataloage, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie de
calc, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie de calc, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dosare pentru
documente (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dosare pentru
documente (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu blocuri de desen,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu blocuri de desen, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de desen
pentru table școlare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale de
desen pentru table școlare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu plicuri (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu plicuri (papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu stegulețe din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu stegulețe din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fluturași
publicitari, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fluturași publicitari, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bibliorafturi pentru birou, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bibliorafturi
pentru birou, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi pentru scrisori, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi pentru scrisori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu grafice tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu grafice tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu reproduceri grafice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu reproduceri grafice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu reprezentări
grafice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu reprezentări grafice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu felicitări
imprimate cu informații electronice stocate,
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servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu felicitări imprimate cu informații
electronice stocate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu reviste (publicații
periodice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu reviste (publicații periodice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru jocuri de interpretare de
roluri sub formă de manuale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu echipamente
pentru jocuri de interpretare de roluri sub formă
de manuale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie destinată utilizării la fabricarea
câmpurilor chirurgicale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie destinată
utilizării la fabricarea câmpurilor chirurgicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu agende, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu agende, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu perforatoare de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perforatoare de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu carnete de
notițe, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carnete de notițe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu picturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu picturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu broșuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu broșuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu foi de hârtie
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu foi de hârtie (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cleme pentru hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cleme pentru
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu agrafe pentru hârtie (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu agrafe pentru hârtie (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru agrafe de hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru agrafe de hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu agrafe
de birou pentru hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu agrafe de birou
pentru hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie xuan pentru pictură și caligrafie
chineză, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie xuan pentru pictură
și caligrafie chineză, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie pergament,
servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu hârtie pergament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creioane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creioane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu publicații periodice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
publicații periodice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fotogravuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fotogravuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru fotografii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru fotografii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu blocnotesuri de
scris, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu blocnotesuri de scris, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fotografii
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fotografii imprimate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pagini
din albume (pentru fotografii, tăieturi din ziare),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pagini din albume (pentru fotografii,
tăieturi din ziare), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți ilustrate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cartonașe ilustrate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cartonașe ilustrate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu blocnotesuri ilustrate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu blocnotesuri ilustrate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu placarde
din hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu placarde din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie și carton, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie și carton,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu umplutură de hârtie sau carton, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umplutură de hârtie sau carton, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți poștale
nescrise, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți poștale nescrise,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cărți poștale ilustrate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cărți poștale
ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți poștale lenticulare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cărți poștale lenticulare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu postere montate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu postere montate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu albume cu postere,
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servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu albume cu postere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu postere din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu postere din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale imprimate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
buletine (materiale tipărite), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu buletine
(materiale tipărite), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educative
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu materiale educative tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații imprimate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu publicații
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu anuare (publicații tipărite), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
anuare (publicații tipărite), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicații periodice
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu publicații periodice tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cupoane valorice tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cupoane valorice
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tipărituri (gravuri), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tipărituri
(gravuri), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lipici sub formă de creioane (articole
de papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lipici sub formă de creioane
(articole de papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de papetărie
sub formă de folii cu adeziv, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de papetărie sub formă de folii cu adeziv,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru documente sub formă de
articole de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
documente sub formă de articole de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru ștampile (sigilii), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi pentru ștampile (sigilii), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fișe
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fișe (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu capse
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu capse (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu dosare
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul

online în legătură cu dosare (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu blocuri
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu blocuri (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu plicuri
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plicuri de papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu material
didactic (cu excepția aparatelor), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
material didactic (cu excepția aparatelor), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
washi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu hârtie washi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie de împachetat
decorativă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie de împachetat
decorativă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu punguțe de hârtie pentru împachetat,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu punguțe de hârtie pentru împachetat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pungi din hârtie pentru ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu pungi
din hârtie pentru ambalat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale adezive
pentru birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu materiale adezive pentru
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți poștale pentru a scrie scurte
mesaje sociale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți poștale pentru a scrie
scurte mesaje sociale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie de scris, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hârtie de scris, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu coperte pentru caiete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu coperte pentru caiete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu coperte pentru
agende, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu coperte pentru agende, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu coperte
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu coperte (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rechizite școlare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți de
colorat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărți de colorat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie de
copiat (articole de papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie de
copiat (articole de papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie pentru
copiatoare și imprimante, servicii de vânzare cu
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amănuntul online în legătură cu hârtie pentru
copiatoare și imprimante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți de desenat sau
de scris, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărți de desenat sau de scris,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de scris pentru marcare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
instrumente de scris pentru marcare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pungi
de gunoi din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pungi de gunoi
din hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile casnice și de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ustensile casnice și de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceainice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ceainice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cești, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cești,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căni, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu căni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu funde din material textil
pentru ambalarea cadourilor, servicii de vânzare
cu amănuntul online 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
online în legătură cu panglici pentru ambalarea
cadourilor, din material textil, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bomboane cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bomboane cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulciuri din ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dulciuri din
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu iepurași de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
iepurași de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi aromatizate
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu băuturi aromatizate cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ouă de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu ouă
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fondue din ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu fondue din ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu biscuiți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu biscuiți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fursecuri, servicii de vânzare

cu amănuntul online în legătură cu fursecuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bomboane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bomboane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu caramele
(bomboane), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu caramele (bomboane),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu condimente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
condimente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biscuit uscat făcut din făină, apă
și sare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu biscuit uscat făcut din făină,
apă și sare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu miere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu miere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de patiserie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de patiserie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dulciuri (bomboane), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dulciuri
(bomboane), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceai, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ceai, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoase),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi pe bază de ceai cu aromă de fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu băuturi pe bază de ceai cu aromă
de fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ceai), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de ceai),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu sosuri
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sosuri de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu praline
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu praline de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată
cu lichior, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ciocolată cu lichior,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu limonade, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu limonade, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
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nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bere
și produse de bere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bere și produse
de bere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi spirtoase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu băuturi
spirtoase, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi aperitiv, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu băuturi aperitiv,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lichioruri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lichioruri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vin, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu vin,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sake, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sake, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tutun și produse de
tutun (inclusiv înlocuitori), servicii de vânzare cu
amănuntul online 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
chibrituri.
39. Servicii de ambalare cadouri, servicii de
împachetare de cadouri.
45. Realizare (pregătirea) de cutii de cadouri
personalizate, selectare de cadouri personale
pentru terți.

───────

(210) M 2020 08219
(151) 13/11/2020
(732) ASAV IT SOLUTIONS SRL, STR.

EFORIEI NR. 8, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ROSTI corner

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.05.10; 26.11.03

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

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

───────
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(210) M 2020 08220
(151) 13/11/2020
(732) VANTALL ADV SRL, ALEEA

FUIORULUI NR. 2, BL.Y3B, SC. 1,
ET. 6, AP. 34, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR.
17, BL. S16, AP. 30, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VANTALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.01; 26.11.03

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Producție de materiale publicitare, servicii
de grafică publicitară, servicii de publicitate,
consultanță privind publicitatea, producție de
clipuri publicitare, producție de material publicitar
vizual, producție de material publicitar și
anunțuri publicitare, servicii de aprovizionare
pentru terți [achiziții de bunuri și servicii
pentru alte întreprinderi], pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii
de comenzi online, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte și
accesorii pentru îmbrăcăminte, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei.
40. Tipărire de materiale publicitare, servicii
de tipărire de articole de papetărie, servicii
de tipărire digitală la cerere de cărți și
alte documente, serigrafie, gravuri cu laser,
imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane,
imprimare, imprimare digitală, imprimarea
tricourilor, imprimare 3d, imprimare de fotografii,
imprimare pe materiale textile, imprimare de
imagini pe obiecte, imprimare și developare
fotografică și cinematografică, imprimare în relief
personalizată a articolelor de îmbrăcăminte
cu modele decorative, imprimare de imagini
fotografice de pe suporturi digitale, gravare
fotografică a materialului imprimat.

───────

(210) M 2020 08226
(151) 13/11/2020
(732) OPTICA HOUSE CENTER SRL,

B-DUL IONIŢĂ SANDU STURZA
NR.39, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Optica House

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08227
(151) 13/11/2020
(732) HELLO HOLIDAYS TRANSPORT

SRL, STR. NISTOR DUMITRU NR.
34A, CAMERA 2, JUD. VÂLCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

Eden PREMIUM CENTER

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 27.05.01; 29.01.15

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

41. Furnizarea facilităţilor de recreere, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, planificarea de petreceri
(divertisment), organizarea de baluri.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), închirierea sălilor de şedinţe (spaţii),
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire.
44. Îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de
sănătate, servicii de medicină alternativă, servicii
de sanatoriu pentru convalescenţi, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
asistenţă medicală, îngrijire medicală, îngrijire

paleativă, fizioterapie/terapie fiyică, servicii de
case de odihnă, servicii de sanatorii, servicii de
terapie.

───────

(210) M 2020 08228
(151) 13/11/2020
(732) HELLO HOLIDAYS SRL, PIAŢA

ROMANĂ NR. 9, CAMERA 3,
SC.E, ET.1, AP.2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

O ZI cât o VACANŢĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.08; 26.01.04; 29.01.15

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

39. Rezervări de călătorie, rezervarea locurilor
de călătorie, organizare de servicii de transport
de pasageri, pentru alte persoane, prin
intermediul unei aplicaţii online, organizarea
transportului pentru deplasările turistice,
rezervarea locurilor de călătorie, transportul cu
autobuzul, organizarea de croaziere, furnizarea
de direcţii de deplasare în scopuri de călătorie,
transportul de pasageri.

───────

(591) Culori revendicate: roz (Pantone
7633C), verde (Pantone 373C, 7768C),
roz deschis (Pantone 5035C), galben
(Pantone 7499C), roz pal (Pantone
698C), roz aprins (Pantone 212C),
mov (Pantone 691C, Pantone 437C),
maro deschis (Pantone 472C), gri
(Pantone 409C), negru (Pantone 6C),
gri (Pantone 411C, 408C, 410C),
albastru (Pantone 7459C), verde
(Pantone 563C)

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
368C, 361C), albastru (Pantone 2925C,
7707C), grena (Pantone 221C), roşu
(Pantone 192C), galben (Pantone
1375C, 2593C), negru (Pantone 447C)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

204

(210) M 2020 08231
(151) 13/11/2020
(732) E. & J. GALLO WINERY, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
CALIFORNIA, MODESTO, 95354,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, B-DUL A. I.
CUZA 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

APOTHIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2020 08232
(151) 13/11/2020
(732) E. & J. GALLO WINERY, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
CALIFORNIA, MODESTO, 95354,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, B-DUL A. I.
CUZA 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

CARLO ROSSI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2020 08233
(151) 13/11/2020
(732) E. & J. GALLO WINERY, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
CALIFORNIA, MODESTO, 95354,
CALIFORNIA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, B-DUL A. I.
CUZA 52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

DARK HORSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2020 08234
(151) 13/11/2020
(732) E. & J. GALLO WINERY, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

E & J
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────
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(210) M 2020 08235
(151) 13/11/2020
(732) E. & J. GALLO WINERY, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
11.03.02

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2020 08236
(151) 13/11/2020
(732) E. & J. GALLO WINERY, 600

YOSEMITE BOULEVARD,
MODESTO, 95354, CA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

A

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

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

52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

ALTUXERINMIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

───────

(210) M 2020 08237
(151) 13/11/2020
(732) NOVARTIS AG, BASEL, 4002,
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ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

SIMLERIDMIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

───────

(210) M 2020 08243
(151) 13/11/2020
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI 18,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Best electric car in Romania

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 18.01.09; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

clase:
9. Reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de

afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, cărți, broșuri tipărite, articole de
papetărie și accesorii (materiale) educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, carti si ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrari de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, cărți,
broșuri tipărite, articole de papetărie și accesorii
(materiale) educative, publicitate radiofonică și
de televiziune, producție de reclame radio,
căutare de sponsorizare, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, consultanță cu privire
la căutarea de sponsori, realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și TV.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, cărți și reviste, nedescărcabile,
difuzare de reportaje de către agenții de
știri, servicii de prezentatori de radio și de
televiziune, servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, divertisment de radio și
televiziune, producție de programe TV, publicare
online de ziare electronice, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, organizare de
evenimente sportive și de competiții sportive
cu scop cultural și educativ, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri cu scop cultural
și educativ, organizare de concursuri sportive,
furnizare de instalații pentru evenimente

(210) M 2020 08238
(151) 13/11/2020
(732) NOVARTIS AG, BASEL, 4002,

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

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, organizare de
competiții și ceremonii de decernare de premii,
servicii culturale, servicii educaționale, servicii
de divertisment, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
terenuri de sport, închirierea de echipament
sportiv, cu excepția vehiculelor, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire,
divertisment de televiziune, cronometrarea
evenimentelor sportive, servicii de parcuri
de amuzament, rezervarea locurilor pentru
spectacole/concursuri, antrenare (instruire),
servicii de club (divertisment sau educaţie),
servicii de impresar, educație fizică, instruire
practică, prezentarea prestaţiilor live, antrenări
pentru competiții automobilistice, organizare de
competiții referitoare la vehicule cu motor,
organizare de evenimente automobilistice.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(540)

Life EDUCATION LEADING
LEARNERS TO GREATNESS

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 26.01.03; 26.01.16; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

41. Furnizarea educației, educație și instruire,
organizare de conferințe, organizare de
conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, formarea profesorilor
(instruire), servicii educative sub formă de cursuri
la nivel academic, coordonare de cursuri de
formare profesională, servicii de educație și
formare profesională, cursuri lingvistice, tabere
de vară (divertisment și educație), cursuri
de instruire în tabere educative, educație,
instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente educative, servicii
educaționale de sprijin, servicii educaționale
pentru copii, servicii educaționale pentru
învățători, servicii educaționale și de instruire
lingvistică, servicii educaționale și de predare,
servicii educaționale de tip coaching, servicii
educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri în vederea pregătirii pentru carieră,
pregătire pentru părinți în domeniul organizării de
grupuri de sprijin pentru părinți, instruire pentru
părinți cu privire la creșterea copiilor.

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#206FB1, HEX#245CA9,
HEX#25378B, HEX#243784,
HEX#2556A2, HEX#283D90,
HEX#26499A, HEX#1F72B8), negru
(HEX#1C1C1A), alb (HEX#FFFFFF)

(210) M 2020 08244
(151) 13/11/2020
(732) SC LIFE EDUCATION SRL, 

STR. I. GH. DUCA NR. 1, 
JUDEȚUL DOLJ,  CRAIOVA, 
DOLJ, ROMANIA
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(540)

DR YANN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

10. Măști pentru scopuri medicale, măști faciale
de uz medical tip II, măști faciale de uz medical
tip IIR, măști de protecție, de uz medical FFP1,
măști de protecție, de uz medical FFP2, măști
de protecție, de uz medical FFP3, lămpi cu raze
ultraviolete pentru uz medical.

───────

(540)

DR YANN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

10. Măști pentru scopuri medicale, măști faciale
de uz medical tip II, măști faciale de uz medical
tip IIR, măști de protecție, de uz medical FFP1,
măști de protecție, de uz medical FFP2, măști
de protecție, de uz medical FFP3, lămpi cu raze
ultraviolete pentru uz medical.

───────

(210) M 2020 08246
(151) 13/11/2020
(732) IANLUX S.R.L., 

STR. PECHEA NR. 6-6A, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, 
STR. GHEORGHE STEFAN NR. 32,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: mov (Pantone
2105C), alb

(210) M 2020 08247
(151) 13/11/2020
(732) IANLUX S.R.L., 

STR. PECHEA NR. 6-6A, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, 
STR. GHEORGHESTEFAN NR. 32, 
SECTOR 1,  BUCUREȘTI, ROMANIA
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(540)

DR YANN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

10. Măști pentru scopuri medicale, măști faciale
de uz medical tip II, măști faciale de uz medical
tip IIR, măști de protecție, de uz medical FFP1,
măști de protecție, de uz medical FFP2, măști
de protecție, de uz medical FFP3, lămpi cu raze
ultraviolete pentru uz medical.

───────

(210) M 2020 08249
(151) 13/11/2020
(732) IULIANA ALEXANDRA COZAC,

STR. BARBU LĂUTARU NR.
8, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

wonderSTORE

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 03.03.24; 27.05.01

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

16. Jurnale și agende, agende de buzunar,
agende de întâlniri, agende, agende personale,
agende săptămânale, cărți, felicitări, felicitări
imprimate cu informații electronice stocate, afișe
(postere), calendare, suporturi pentru calendare
de birou, semne de carte, caiete, coperte pentru
caiete, caiete cu spirală, invitații, invitații tipărite
pe hârtie, invitații tipărite pe carton, cutii din hârtie
sau carton, cataloage, hârtie de calc, dosare
pentru documente (papetărie), blocuri de desen,
plicuri (papetărie), stegulețe din hârtie, fluturași
publicitari, reproduceri grafice, reprezentări
grafice, reviste (publicații periodice), manuale,
ghiduri, perforatoare de birou, carnete de notițe,
picturi, broșuri, hârtie, foi de hârtie (papetărie),
cleme pentru hârtie, hârtie pergament, creioane,
publicații periodice (tipărituri), fotografii, placarde
din hârtie, tipărituri (gravuri), sigilii, hârtie de
scris, pungi de hârtie, carton, pasteluri, coperte
pentru agende, coperte (papetărie), materiale
adezive pentru birou, pungi din hârtie pentru
ambalat, punguțe de hârtie pentru împachetat,
hârtie de împachetat decorativă, hârtie washi,

(210) M 2020 08248
(151) 13/11/2020
(732) IANLUX S.R.L., 

STR. PECHEA NR. 6-6A, 
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, 
STR. GHEORGHESTEFAN NR. 32, 
SECTOR 1,  BUCUREȘTI, ROMANIA
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material didactic (cu excepția aparatelor),
plicuri de papetărie, blocuri (papetărie), dosare
(papetărie), capse (papetărie), fișe (papetărie),
lipici sub formă de creioane (articole de
papetărie), produse de papetărie sub formă
de folii cu adeziv, suporturi pentru documente
sub formă de articole de papetărie, cupoane
valorice tipărite, publicații periodice tipărite,
anuare (publicații tipărite), publicații imprimate,
materiale educative tipărite, cărți de desenat
sau de scris, instrumente de scris pentru
marcare, cărți de colorat, grafice tipărite,
suporturi pentru scrisori, bibliorafturi pentru
birou, materiale de desen pentru table școlare,
rechizite școlare, furnituri pentru desen, cutii
pentru pictură (rechizite școlare), agrafe pentru
hârtie (papetărie), suporturi pentru agrafe de
hârtie, agrafe de birou pentru hârtie, fotogravuri,
suporturi pentru fotografii, blocnotesuri de scris,
fotografii imprimate, pagini din albume (pentru
fotografii, tăieturi din ziare), cărți ilustrate,
cartonașe ilustrate, blocnotesuri ilustrate, hârtie
și carton, umplutură de hârtie sau carton, cărți
poștale nescrise, cărți poștale ilustrate, cărți
poștale lenticulare, albume cu postere, postere
montate, postere din hârtie, materiale imprimate,
buletine (materiale tipărite).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lumânări, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumânări, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lumânări
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumânări parfumate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți electronice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu magneți de
pus pe frigider, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu magneți de pus pe frigider,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cartonașe de colecție magnetice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cartonașe de colecție magnetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu agende
electronice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu agende electronice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jurnale
și agende, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jurnale și agende, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu agende
de buzunar, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu agende de buzunar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu agende de întâlniri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu agende
de întâlniri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu agende, servicii de vânzare

cu amănuntul online în legătură cu agende,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu agende personale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu agende
personale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu agende săptămânale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu agende săptămânale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărți, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cărți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
felicitări, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu felicitări, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu felicitări imprimate cu
informații electronice stocate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu felicitări
imprimate cu informații electronice stocate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
afișe (postere), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu afișe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu calendare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu calendare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi pentru calendare de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi pentru calendare de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu semne de carte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu semne
de carte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu caiete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu caiete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu coperte
pentru caiete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu coperte pentru caiete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu caiete cu spirală, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu caiete cu spirală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu invitații, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu invitații, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu invitații tipărite
pe hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu invitații tipărite pe hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
invitații tipărite pe carton, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu invitații tipărite
pe carton, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii din hârtie sau carton, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii din hârtie sau carton, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cataloage, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cataloage, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie de calc, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie de calc,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu dosare pentru documente (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dosare pentru documente (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu blocuri
de desen, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu blocuri de desen, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu plicuri
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plicuri (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
stegulețe din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu stegulețe
din hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fluturași publicitari, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fluturași publicitari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu reproduceri grafice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu reproduceri grafice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu reprezentări
grafice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu reprezentări grafice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu reviste
(publicații periodice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu reviste (publicații
periodice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu manuale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu manuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ghiduri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ghiduri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu perforatoare de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu perforatoare de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu carnete de
notițe, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carnete de notițe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu picturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu picturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu broșuri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu broșuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu foi de hârtie
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu foi de hârtie (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cleme pentru hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cleme pentru
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie pergament, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie
pergament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creioane, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creioane,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații periodice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu publicații
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fotografii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu fotografii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu placarde din hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu placarde din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tipărituri (gravuri), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tipărituri
(gravuri), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sigilii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sigilii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie de
scris, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie de scris, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pungi de hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pungi de hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu carton, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu carton, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pasteluri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pasteluri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu coperte
pentru agende, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu coperte pentru agende,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu coperte (papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu coperte
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale adezive pentru birou,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu materiale adezive pentru birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pungi din hârtie pentru ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pungi din hârtie pentru ambalat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu punguțe
de hârtie pentru împachetat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu punguțe de
hârtie pentru împachetat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie de împachetat
decorativă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie de împachetat
decorativă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie washi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie washi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
material didactic (cu excepția aparatelor), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
material didactic (cu excepția aparatelor), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu plicuri
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plicuri de papetărie, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu blocuri
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu blocuri (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu dosare
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dosare (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu capse
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu capse (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fișe
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fișe (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lipici sub
formă de creioane (articole de papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu lipici sub formă de creioane (articole de
papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de papetărie sub
formă de folii cu adeziv, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de papetărie sub formă de folii cu adeziv,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suporturi pentru documente sub formă de
articole de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu suporturi pentru
documente sub formă de articole de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cupoane valorice tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cupoane valorice
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații periodice tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
publicații periodice tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu anuare (publicații
tipărite), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu anuare (publicații tipărite),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații imprimate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu publicații
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educative tipărite, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale educative tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărți de desenat sau
de scris, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărți de desenat sau de scris,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de scris pentru marcare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
instrumente de scris pentru marcare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
de colorat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți de colorat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu grafice
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu grafice tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru

scrisori, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu suporturi pentru scrisori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bibliorafturi
pentru birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bibliorafturi pentru birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de desen pentru table școlare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale de desen pentru table școlare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu rechizite școlare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu furnituri
pentru desen, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu furnituri pentru desen,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cutii pentru pictură (rechizite școlare), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii pentru pictură (rechizite școlare), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu agrafe
pentru hârtie (papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu agrafe
pentru hârtie (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru agrafe
de hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru agrafe
de hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu agrafe de birou pentru hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu agrafe de birou pentru hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fotogravuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu fotogravuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
fotografii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru fotografii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu blocnotesuri de scris, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu blocnotesuri
de scris, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fotografii imprimate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fotografii imprimate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pagini din albume
(pentru fotografii, tăieturi din ziare), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pagini din albume (pentru fotografii, tăieturi din
ziare), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți ilustrate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cărți ilustrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cartonașe ilustrate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cartonașe
ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu blocnotesuri ilustrate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
blocnotesuri ilustrate, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu hârtie și carton, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie și carton, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umplutură de hârtie
sau carton, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu umplutură de hârtie sau
carton, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți poștale nescrise, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți poștale nescrise, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți poștale ilustrate,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărți poștale ilustrate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți poștale
lenticulare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți poștale lenticulare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu albume cu postere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu albume cu
postere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu postere montate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu postere
montate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu postere din hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu postere
din hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale imprimate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale imprimate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu buletine (materiale
tipărite), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu buletine (materiale tipărite), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu sacoșe
pentru cumpărături, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sacoșe pentru
cumpărături, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sacoșe de cumpărături din pânză,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu sacoșe de cumpărături din pânză,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
marsupii pentru transportul copiilor mici, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu marsupii pentru transportul copiilor mici,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu poșete, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu poșete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu portofele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu portofele, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
umbrele de soare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu plase de cumpărături,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu plase de cumpărături, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pungi
personalizate suveniruri, servicii de vânzare

cu amănuntul online în legătură cu pungi
personalizate suveniruri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cești și căni, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cești și căni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile casnice și de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ustensile casnice și de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
jocuri de cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu jocuri de cărți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu figurine
de jucărie cu levitație magnetică, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
figurine de jucărie cu levitație magnetică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de petrecere sub formă de jucării de dimensiuni
mici, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole de petrecere sub formă de
jucării de dimensiuni mici, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baloane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baloane, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu farse (articole de joacă), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
farse (articole de joacă), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu măști de halloween,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu măști de halloween, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu confeti,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu confeti, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu măști de carnaval,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu măști de carnaval, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pălării
de petrecere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pălării de petrecere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu măști din
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu măști din hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu panglici decorative
(articole pentru petrecere), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu panglici
decorative (articole pentru petrecere), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu puzzle-
uri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu puzzle-uri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
jucării.
40. Servicii de tipărire digitală la cerere de
cărți și alte documente, imprimare personalizată
a denumirilor și logotipurilor de firme, de
uz publicitar și promoțional, pe produsele
altor persoane, gravarea de matrițe, imprimare
3D, ștanțarea metalelor, servicii de brodare
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a tricourilor, servicii de gravare a plăcuțelor
cu nume, colaționare (legătorie) de materiale
copiate, gravare, laminare, imprimare offset,
furnizare de informații despre servicii de
finisare a hârtiei, imprimare de fotografii,
imprimare de fotogravuri, mărirea imprimărilor
fotografice, fotogravare, retușare fotografică,
tipărire ștampile, tipărire intaglio, procesarea
imaginii fotografice, prelucrarea peliculelor
fotografice, lipirea metalelor.
41. Publicare de cărți, publicare și editare de
cărți, publicare de reviste electronice, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, publicare și editare de materiale
tipărite, publicare de reviste și cărți, servicii de
publicare on-line, organizarea de evenimente
culturale și artistice.

───────

(210) M 2020 08250
(151) 13/11/2020
(732) OPRIS OVIDIU-MIRCEA, STR.

RUSCIORULUI, NR. 9, SC. A,
AP. 1, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

DELGUFO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.24

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

12. Prelate pentru vehicule, prelate ajustabile
pentru vehicule, prelate adaptate pentru
vehicule, vehicule (prelate adaptate pentru),
prelate adaptate (croite pe formă) pentru
vehicule, prelate adaptate (croite pe formă)

pentru bărci, prelate adaptate pentru bărci și
vehicule maritime, prelate adaptate (croite pe
formă) pentru remorci ale vehiculelor, prelate
adaptate (croite pe formă) pentru vagoanele
de cale ferată, copertine pentru cărucioare
de copii, huse pentru volan, huse pentru
anvelope, huse antiderapante pentru anvelope,
huse adaptate pentru automobile, huse adaptate
pentru biciclete, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, huse pentru pedale de bicicletă,
huse pentru roata de rezervă, huse protectoare
ajustate pentru vehicule, huse de șa pentru
motociclete, huse pentru șei de motociclete,
huse pentru șei de biciclete, huse pentru
volane de vehicule, huse pentru schimbătoare
de viteze, huse textile antiderapante pentru
anvelope, huse pentru tetiere de vehicule, huse
pentru scaune (ajustabile) pentru automobile,
huse de protecție (ajustabile) pentru vehicule,
huse adaptate pentru volane de vehicule, huse
pentru scaune de vehicule, huse pentru furci
(componente pentru biciclete), huse pentru
scaune de autovehicule (adaptate), capote și
huse pentru cărucioare de copii, huse pentru
locurile din spate la vehicule, huse de șei
pentru biciclete sau motociclete, huse pentru
suporturi de difuzoare pentru vehicule, huse
retractabile pentru vehicule transportatoare de
mărfuri, huse adaptate pentru mașinuțe de golf
motorizate, huse adaptate pentru tablouri de
bord la vehicule, remorci-cort, protecții fabricate
la comandă pentru bare de protecție, interioare
de protecție pentru vehicule, protecții împotriva
zgârieturilor pentru vehicule.
22. Prelate, copertine (prelate), învelișuri
impermeabile (prelate), prelate pentru corturi,
prelate (pentru nave), marchize și prelate,
prelate de camuflaj, prelate (copertine)
pentru vehicule, prelate pentru autovehicule
(neajustate), prelate (nu pentru nave), prelate
(neadaptate) pentru autocamionete, prelate
pentru bărci, neajustate, prelate pentru vehicule
neajustate, acoperitoare de genul prelatelor,
prelate pentru bazine de înot, prelate pentru
bazin de înot, foi de acoperire impermeabile
(prelate), prelate din pânză de cânepă, prelate
pentru piscine spa, neajustate, prelate folosite
la pescuitul cu undiță, prelate, nu pentru
utilizare la vehicule, prelate de protecție
pentru vehicule (neajustate), marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, prelate din
plastic cu utilizări multiple, acoperitoare de
genul prelatelor pentru vehicule, prelate din
materiale căptușite cu produse plastice, folii din
materiale plastice folosite ca prelate, copertine,
copertine de pânză, copertine din plastic, corturi
(copertine) pentru rulote, copertine din materiale

(740) SC APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA
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sintetice, copertine din materiale textile, folii
din material plastic (copertine), huse neajustate
pentru ambarcațiuni și vehicule maritime, huse
de protecție (folii antipraf) pentru utilizare în
decorare, corturi, corzi pentru corturi, corturi
pentru alpinism, corturi pentru alpinism sau
camping, corturi realizate din materiale textile,
corturi (nu pentru camping), corturi folosite ca
anexe la vehicule, paravane pentru protecția
împotriva vântului.
35. Organizare de târguri comerciale în scopuri
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,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de administrare a comunităților online,
publicare de materiale publicitare online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe
internet, realizare de târguri și expoziții cu
scop publicitar și comercial virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, prezentare

de bunuri si 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, 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, 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, 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
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea.
37. Servicii de tâmplărie (reparații), reparații de
plafoane, reparații de tapițerie, sudură pentru
reparații, reparații de construcții, reparații în
construcții, servicii de tapițerie și reparații pentru
vehicule, reparații de sisteme de protecție
împotriva soarelui, întreținere și reparații de
instalații de stocare, servicii de reparații și
întreținere la înălțime, întreținere și reparații de
țevi utilizate pentru echipamentele industriale,
construcție de sere, construcție de florării (sere)
și de sere, construcție de sere (montare și
închidere cu geamuri), montare de sticlă izolantă
în florării (sere), la ferestre, la uși și în sere,
montare de geamuri în florării (sere), la ferestre,
la uși și în sere, instalarea acoperișurilor,
instalare de împrejmuiri, instalare de plafoane,
instalare de corturi, instalare de materiale
izolatoare, instalare de acoperișuri culisante,
instalare de împrejmuiri temporare, construcție
de pereți cortină, ridicare (construire) de ziduri de
tip cortină, montarea de protecție ignifugă activă,
montarea de protecție ignifugă pasivă.
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40. Serigrafie, imprimare, imprimare offset,
imprimări tipografice, imprimare litografică,
imprimare 3d, imprimare digitală, imprimarea
tricourilor, imprimarea desenelor, imprimare prin
ronjare, imprimare de fotogravuri, imprimare
de fotografii, mărirea imprimărilor fotografice,
transfer de imprimări fotografice, imprimare
pe materiale textile, imprimare de diapozitive
fotografice, imprimare de filme cinematografice,
gravare fotografică a materialului imprimat,
imprimare de motive pentru terți, imprimare
de imagini pe obiecte, imprimare după tipar
de materiale textile, imprimare și developare
fotografică și cinematografică, închirieri de
mașini și aparate de imprimat

───────

(210) M 2020 08251
(151) 13/11/2020
(732) S.C. SYNLAB WEST S.R.L., BLD.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 45,
BIROUL NR. 1, ET. 4, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROMGERMED

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

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

44. Servicii medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de analize
medicale.

───────

(210) M 2020 08252
(151) 13/11/2020
(732) S.C. SYNLAB WEST S.R.L., BLD.

TUDOR VLADIMIRESCU NR. 45,
BIROUL NR. 1, ET. 4, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 26.05.01

clase:
44. Servicii medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de analize
medicale.

───────

(210) M 2020 08255
(151) 15/11/2020
(732) STEFAN TUDOR BARBU, STR.

VALENI NR. 88, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, 100125, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

CEPTUREANA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin.

───────

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
485C), negru

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 
             485C)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08256
(151) 15/11/2020
(732) S.C. TRAMA SURGERY VET

S.R.L., BLD. PIEPTĂNARI NR. 12,
BL. 12, SC. B, AP. 12, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRAUMA SURGERY VET

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 03.01.24; 27.05.01;
27.05.17; 26.02.01

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

44. Servicii de îngrijire a animalelor, servicii
veterinare.

───────

(210) M 2020 08257
(151) 15/11/2020
(732) S.C. SUPPA CUISINE S.R.L., STR

EMANUIL UNGUREANU NR. 17,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300069,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Balthazaar
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 08258
(151) 16/11/2020
(732) CAMPUS MEDIA TV S.R.L.,

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

(540)

PLANETA ESTI TU
(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 08259
(151) 16/11/2020
(732) GIRASOLE FOOD S.R.L., SAT

DUMBRĂVENI NR. 2194A,
JUDEȚUL SUCEAVA, COMUNA
DUMBRĂVENI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

sFizio simply. genuine. tasty

(531) Clasificare Viena:
05.05.04; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.14

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de cafenea, servicii de bar, servicii de bufet,

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 
032C), albastru

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
negru, alb
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servicii de restaurante fast-food, servicii de fast-
food la pachet.

───────

(210) M 2020 08260
(151) 16/11/2020
(732) MATAR HUSSEIN, STR.

POPASULUI NR. 78, BL. 8, ET.
6, AP. 25, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

MODA-PELLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.01; 26.03.18

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 08261
(151) 16/11/2020
(732) MATAR HUSSEIN, STR.

POPASULUI NR. 78, BL. 8, ET.
6, AP. 25, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

F/B franco banetti

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 08262
(151) 16/11/2020
(732) FLORIN SILVIU RADU, SOS.

ALEXANDRIA NR. 9, BL. 4,
SC. 1, ET. 4, AP. 9, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WHO LET THE KIDS OUT?
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Închirierea de ambarcaţiuni, transportul cu
ambarcaţiunile, rezervarea locurilor de călătorie,
transportul cu autobuzul, transportul cu maşina,
organizare de servicii de transport de pasageri,
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pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicaţii online, aranjarea formalităţilor pentru
vize şi documente de călătorie pentru persoanele
care călătoresc în străinătate, organizarea de
croaziere, închirierea costumelor de scufundare,
furnizarea de direcţii de deplasare în scopuri
de călătorie, însoţirea turiştilor, transportul
cu feribotul, închirierea de cai, transportul
marin, închirierea autocarelor, transportul de
pasageri, transportul pe calea ferată, închirierea
vagoanelor de cale ferată, transportul fluvial,
servicii de transport pentru tururile de vizitare
a obiectivelor turistice, transportul turiştilor,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, furnizarea de
informaţii despre transport, rezervări de
călătorie, închirierea de vehicule, transportul
aerian, închirierea de aeronave, rezervarea
locurilor de călătorie, transportul cu maşina,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice.
41. Servicii de parcuri de amuzament,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaţionale furnizate de asistenţi pentru nevoi
speciale, servicii de disc jockey, servicii de
discotecă, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, efectuarea antrenamentelor de
fitness, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), şcoli de grădiniţă, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de competiţii sportive,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea
de petreceri (divertisment), instruire practică
(demonstraţii), publicarea cărţilor, divertisment
radio, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, pictură
pe faţă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, închirierea

de echipament pentru scufundări libere, servicii
de tabere sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, închirierea de
terenuri de sport, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, închirierea de jucării, servicii
de agenţie de bilete (divertisment), organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2020 08263
(151) 16/11/2020
(732) SC FUCHS CONDIMENTE RO

SRL, STR. NORDULUI, NR. 41/43,
MUN. CURTEA DE ARGEŞ,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Cosmin, Pui gust
și ceva în plus!

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

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.

───────

(210) M 2020 08264
(151) 16/11/2020
(732) SC FUCHS CONDIMENTE RO

SRL, STR. NORDULUI, NR. 41/43,
MUN. CURTEA DE ARGEŞ,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Cosmin, brandul românesc,
în care ai încredere!

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

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
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de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

(210) M 2020 08265
(151) 16/11/2020
(732) MARINELA FRANGULEA, STR.

MĂCEȘULUI NR. 6-8, JUDEȚUL
PRAHOVA, SINAIA, PRAHOVA,
ROMANIA
FLORIN-ROBERT STAN, STR.
PRIMĂVERII NR. 9C, JUDEȚUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Foodycios

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 02.01.11; 27.05.01; 27.05.03;
29.01.15

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

35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, administrare de afaceri, furnizare
de informaţii în materie de comerţ, gestiunea
afacerilor de comerţ cu amănuntul pentru
terţi, servicii de publicitate pentru vânzarea de

produse, încheierea de contracte de cumpărare
şi vânzare de mărfuri, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse alimentare, 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.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, şi echipamente pentru servirea
de mâncare şi băutură, servicii de catering,
consiliere în domeniul culinar, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor şi
băuturilor, furnizarea de spaţii pentru evenimente
şi de spaţii pentru birouri provizorii şi pentru
reuniuni, închiriere/de echipament de catering,
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, pregătirea şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat, pregătirea
mâncărurilor şi a băuturilor, servicii contractuale
de alimentaţie, servicii de restaurant şi bar,
servire de alimente şi băuturi, cazare temporară,
servicii de informare, de consiliere şi de
rezervare în legătură cu cazarea temporară.

───────

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

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
roșu, gri, alb, negru
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(210) M 2020 08266
(151) 16/11/2020
(732) SC DOLY CORP SRL, ȘOS.

BUCUREȘTI-URZICENI NR. 63E,
CORP C1, CAMERA 107, SAT
AFUMAȚI, JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Amaxer

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 01.01.02; 29.01.12

clase:
6. Rezervoare din metal pentru stocarea și
transportul apei și altor lichide, a gazului lichefiat,
materiale (tije metalice) pentru sudură, recipienți
metalici pentru stingătoare.
7. Mașini și unelte agricole, mașini agricole,
cum ar fi seceratori, motocultoare, scarificatoafe,
semănătoare, mașini agricole remorcabile
cum ar fi pluguri, semănătoare, secerătoare,
tăvălugi, grape, discuitoare de recoltat, presă
de balotat paie, distribuitoare de fertilizanți,
de îngrășăminte, încărcătoare pentru mașini
agricole, mașini agricole, pentru arat, cultivare,
fertilizare, însămânțare, mașini-unelte agricole,
mașini agricole de treierat, aparate agricole,
utilaje agricole cum ar fi pentru integrarea
substanțelor în sol, cilindri de pulverizare, de
grădinărit și silvicultură, mașini agricole de taiat
și colectat iarba, dispozitive și scule electrice
pentru grădinărit, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, accesorii pentru uneltele

agricole, cum ar fi racorduri, curea de tranmisie,
benzi de rulare din cauciuc sub formă de șenile
pentru mașini agricole, benzi transportoare
pentru utilaje agricole și horticole și piese și
accesorii pentru acestea cum ar fi atomizoare
sub formă de piese pentru mașinile de stropit
culturile agricole, instrumente agricole cum ar
fi lance de stropit, freze de pamant pentru
scopuri agricole, mașini de decorticat porumb
remorcate de tractor, utilaje agricole altele decât
unelte de mână acționate manual, dispozitive
de adunat fânul în căpițe, aparate de muls
si ventuze pentru aparatele de muls, pentru
fixare pe ugere, tocătoare de fân, dispozitive de
legare a fânului, dispozitive pentru strângerea
fânului, mașini de întindere sau întoarcere
a fânului, mașini de tuns pentru animale,
mașini de tuns părul pentru animale, mașini
forestiere, ferăstraie cu bandă pentru exploatare
forestieră, graifere pentru lemn (hidraulice) de
uz forestier, mașini pentru rostuirea dinților
de ferăstru (pentru exploatarea forestieră sau
prelucrarea lemnului), motoare cu combustie
pentru utilaje, motoare electrice, mașini și mașini
unelte pentru tratarea materialelor, mașini și
unelte pentru tăiere, pentru ascuțire, pentru
șlefuire și pentru tratarea suprafețelor, mașini,
scule si aparate pentru fixat si asamblat,
manuale și electrice, mașini și motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehicule de teren),
părți componente de motoare si mașini, roți,
șenile, comenzi pentru operarea de mașini
și motoare, cuplaje și organe de transmisie
(cu excepția celor pentru vehicule de teren),
părți componente pentru motoare: pistoane,
pompe, ansamble pompă-motor, blocuri motor,
carcase de motor, chiulase de motor, cilindri
de motor, părți componente de caroserie,
din sistemul de evacuare al vehiculelor,
silențiatoare din sistemul de transmisie cum
ar fi curele, inele de transmisie, roți de
transmisie și alte părți componente, mecanisme
electrice de propulsie pentru utilaje, motoare
de combustie pentru utilaje, propulsoare
pentru utilaje, pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, rezervoare de ulei pentru
autovehicule, echipament pentru agricultură,
pentru terasament, pentru construcții, mașini
pentru construcții și părți ale acestora, mașini,
aparate și unelte agricole, altele decât cele
acționate manual și părți componente ale
acestora, incubatoare pentru ouă, mașini
și aparate de grădinărit și silvice, mașini
automate pentru vânzare, distribuitoare, mașini
și dispozitive de stropit culturile agricole, de
pulverizat, în general și pentru insecticid, ierbicid
in special, părți componente pentru acestea,

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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atomizoare, vermorele, mașini de pulverizat
și de stropit culturi și piese pentru mașinile
de stropit culturi, mașini de pulverizare sub
formă de remorci, lance de stropit care se
atașează la mașini de spălat cu presiune
pentru curățare, lance de stropit sub formă
de instrumente horticole, subansamble de
pornire cum ar fi cuplaje de pornire pentru
mașini și alte vehicule, perii de carbon pentru
motoare de pornire, pinioane de pornire, pompe,
motopompe, compresoare, ventilatoare și părți
componente ale acestora, unități de pompare
pentru motoare electrice, aparate, instalații,
mașini de pompare și părți componente ale
acestora, pompe pentru pomparea materialelor
lichide, fluide, semilichide, ansambluri pompă
motor, pompe de apă cu motor, și părți
componente ale acestora, dispozitive și mașini
de sapat și părți componente ale acestora,
escavatoare, unelte și mașini, electrice sau cu
motor, pentru cultivarea pământului, generatoare
de electricitate, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice care folosesc
celule solare, generatoare de curent continuu,
mecanisme de acționare de motoare electrice
cu curent alternativ, motoare cu combustie
internă pentru producerea curentului electric,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
motoare de curent alternativ, motoare de curent
continuu, părți componente pentru generatoare,
servomotoare de curent, aparate și mașini de
sudură în general și în special aparate și
mașini autogene și cu arc electric, aparate de
sudură cu contact termic, cu impuls termic,
cu plasmă, oxiacetilenic, aparate de sudură
pentru materiale plastice, aparate de sudură prin
difuzie, roboți și aparate robotizate de sudură
cu arc electric, arzătoare și alte componente
pentru aparatele de sudură acționate cu gaz,
dispozitive de sudură cu laser, echipament de
lipit și sudură, electrozi pentru mașinile de
sudură, lămpi de sudură, mașini și utilaje de
tuns iarba pentru grădină, acționate manual, cu
benzină sau electrice, mașini de tuns gardul
viu, mașini de tuns gazon, mașini de tuns iarba
autopropulsate, accesorii pentru mașini de tuns
gazonul, trimere, fierăstrău mecanic, fierăstrău
electric (drujbă) și părți componente pentru
toate acestea, motocultoare, mașini și unelte
agricole remorcabile, unelte agricole montate la
remorcă cum ar fi de lucrare a pământului de
arat, de cultivare a pământului, de însămânțat,
distribuitoare de fertilizat, de îngrășăminte,
grape, de balotat, de adunat fânul, semănători,
secerători și altele și părți componente pentru
acestea, mașini de cosit care funcționează cu
combustibil și/sau electrice și părți componenete

ale acestora, freze de zăpadă, pluguri de
zăpadă, lame pentru plugul de zăpadă, suflante
de zăpadă și părți componente pentru toate
acestea, șine din cauciuc utilizate cu șenile pe
pluguri de zăpadă.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate manual
cum ar fi furci agricole, săpătoare, sape, săpăligi,
topoare, mașini de găurit, cuțite, ferăstraie
mecanice, bomfaiere, burghie de mână, dornuri,
unelte pentru altoit, cuțite de altoit, dălți, ciocane,
tacâmuri, arme de mână, cu excepția armelor de
foc, aparate de ras.
9. Dispozitive pentru stingerea incendiilor,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția
împotriva incendiilor, ecrane de protecție
din azbest pentru pompieri, îmbrăcăminte și
încălțăminte de protecție împotriva incendiilor,
articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru
protecția împotriva incendiilor, pompe de
incendiu, sisteme de aspersoare pentru protecția
împotriva incendiilorrh alarme de incendiu,
bătătoare de stins incendiile, scări de incendiu,
duze pentru furtunurile de stins incendiile, mașini
de stins incendiile, șalupe de stins incendile,
pături ignifuge, furtun de incendiu, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației solare
în energie electrică, aparate, instalații si
instrumente fotovoltaice, solare pentru generare
de energie, baterii reîncărcabile acționate
solar, baterii solare, celule solare, placi si
panouri solare, fixe sau portabile, celule solare
pentru generarea de electricitate, structuri de
panouri solare, module solare, aparate de
captare a luminii solare folosite pentru încălzire,
colectoare de energie solară pentru generare
de electricitate, redresoare pentru baterii solare,
senzori electronici pentru măsurarea radiației
solare, senzori solari automați de urmărire,
senzori pentru pornire oprire, adaptoare de
curent, adaptoare de curent alternativ, aparate,
dispozitive și instrumente pentru comanda și
măsurarea curentului electric, colectoare de
curent, comutatoare de curent, convertoare
de curent, disjunctoare de protecție la curent
fișe de curent, întreruptoare de curent electric,
limitatoare de curent, redresoare de curent
electric, regulatoare de curent electric, senzori
pentru curent electric, căști pentru sudură, măști
de protecție pentru sudură, ochelari de sudură,
transformatoare pentru sudură.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
și de uz sanitar și în special încălzitoare
pentru paturi, sticle cu apă caldă, vase
de încălzire, electrice sau neelectrice, perne
încălzite electric (tampoane) și paturi, nu
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de uz medical, ustensile de gătit electrice,
aparate și instalații de condiționare a aerului,
aparate de umidificare utilizate cu aparate de
condiționare a aerului, aparate și instalații pentru
condiționarea aerului folosite în vehicule, hote
pentru aparate de condiționare a aerului, suflante
de aer acționate electric, folosite la condiționarea
aerului, stropitoare pentru duș, motostropitoare
și aspersoare, aparate de captare a luminii
solare folosite pentru încălzire, aparate de
încălzire alimentate cu energie solară, aparate
de stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, colectoare de energie solară
pentru încălzire, cuptoare solare încălzitoare de
apă solare, instalații de încălzire alimentate cu
energie solară, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
pe uscare, de ventilare, de distribuție a apei și
instalații sanitare, instalații de încălzire solară,
dispozitive portabile pentru aspirarea fumului de
sudură, lămpi alimentate cu energie solară, lămpi
și lanterne solare, suporturi adaptate pentru
folosirea cu tuburi de încălzire solară, tuburi de
evacuare de căldură pentru colectoare solare
(schimbătoare de căldură).
17. Racord și țeavă refulare pentru stingerea
incendiilor, țeavă pexal și țeavă polipropilenă,
materiale plastice extrudate pentru uzul în
manufactură, materiale pentru ambalaje, de
umplutură, materiale izolante, furtune, conducte,
tuburi, țevi rigide sau flexibile din PVC, cauciuc,
supape fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, furtune și țevi pentru stropit, udat,
furtune flexibile preizolate îmbinate (nemetalice)
folosite la motoarele vehiculelor, cauciuc,
gutapercă, gumă, azbest, mică neprelucrate
sau semiprelucrate și substituenți pentru toate
aceste materiale, furtune, garnituri, manșoane
confecționate din cauciuc pentru motoare și
rezervoare.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, în special pijamale pentru femei,
bărbați și copii, eșarfe, șaluri, bretele, măști
de somn, piese de îmbrăcăminte cum ar fi
buzunare, căptușeli, plastroane, plătci și similare
pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului cum ar fi bonete.
26. Dantele, broderii, panglici și șireturi, nasturi,
capse, copci, pentru îmbrăcăminte și pijamale,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale.
35. Servicii de import și export în special
de articole de încălțăminte și îmbrăcăminte,

pijamale pentru femei, bărbați și copii și
accesoriile acestora, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăți de produse din
clasele 6, 7, 8, 9,11, 17, 24, 25, 26 și accesorii
ale acestora, permițând în mod convenabil
consumatorilor să le vadă și să le cumpere,
în supermarketuri, în magazine specializate
pentru produsele cu caracter specific și în
magazine nespecializate, prin magazine mobile,
la standuri sau pe bază de comandă prin poștă,
prin corespondență, prin internet sau prin alte
lijloace de comunicații, prin televiziune, radio,
telefonie, după catalog, prin comiși voiajori,
prin automatele de vândut produse, servicii de
import-export de produse din clasele menționate,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08267
(151) 16/11/2020
(732) SC DOLY CORP SRL, ȘOS.

BUCUREȘTI-URZICENI NR. 63E,
CORP C1, CAMERA 107, SAT
AFUMAȚI, JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Kolipajam

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10

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

6. Rezervoare din metal pentru stocarea și
transportul apei și altor lichide, a gazului lichefiat,
materiale (tije metalice) pentru sudură, recipienți
metalici pentru stingătoare.
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7. Mașini și unelte agricole, mașini agricole,
cum ar fi seceratori, motocultoare, scarificatoafe,
semănătoare, mașini agricole remorcabile
cum ar fi pluguri, semănătoare, secerătoare,
tăvălugi, grape, discuitoare de recoltat, presă
de balotat paie, distribuitoare de fertilizanți,
de îngrășăminte, încărcătoare pentru mașini
agricole, mașini agricole, pentru arat, cultivare,
fertilizare, însămânțare, mașini-unelte agricole,
mașini agricole de treierat, aparate agricole,
utilaje agricole cum ar fi pentru integrarea
substanțelor în sol, cilindri de pulverizare, de
grădinărit și silvicultură, mașini agricole de taiat
și colectat iarba, dispozitive și scule electrice
pentru grădinărit, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, accesorii pentru uneltele
agricole, cum ar fi racorduri, curea de tranmisie,
benzi de rulare din cauciuc sub formă de șenile
pentru mașini agricole, benzi transportoare
pentru utilaje agricole și horticole și piese și
accesorii pentru acestea cum ar fi atomizoare
sub formă de piese pentru mașinile de stropit
culturile agricole, instrumente agricole cum ar
fi lance de stropit, freze de pamant pentru
scopuri agricole, mașini de decorticat porumb
remorcate de tractor, utilaje agricole altele decât
unelte de mână acționate manual, dispozitive
de adunat fânul în căpițe, aparate de muls
si ventuze pentru aparatele de muls, pentru
fixare pe ugere, tocătoare de fân, dispozitive de
legare a fânului, dispozitive pentru strângerea
fânului, mașini de întindere sau întoarcere
a fânului, mașini de tuns pentru animale,
mașini de tuns părul pentru animale, mașini
forestiere, ferăstraie cu bandă pentru exploatare
forestieră, graifere pentru lemn (hidraulice) de
uz forestier, mașini pentru rostuirea dinților
de ferăstru (pentru exploatarea forestieră sau
prelucrarea lemnului), motoare cu combustie
pentru utilaje, motoare electrice, mașini și mașini
unelte pentru tratarea materialelor, mașini și
unelte pentru tăiere, pentru ascuțire, pentru
șlefuire și pentru tratarea suprafețelor, mașini,
scule si aparate pentru fixat si asamblat,
manuale și electrice, mașini și motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehicule de teren),
părți componente de motoare si mașini, roți,
șenile, comenzi pentru operarea de mașini
și motoare, cuplaje și organe de transmisie
(cu excepția celor pentru vehicule de teren),
părți componente pentru motoare: pistoane,
pompe, ansamble pompă-motor, blocuri motor,
carcase de motor, chiulase de motor, cilindri
de motor, părți componente de caroserie,
din sistemul de evacuare al vehiculelor,
silențiatoare din sistemul de transmisie cum
ar fi curele, inele de transmisie, roți de

transmisie și alte părți componente, mecanisme
electrice de propulsie pentru utilaje, motoare
de combustie pentru utilaje, propulsoare
pentru utilaje, pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, rezervoare de ulei pentru
autovehicule, echipament pentru agricultură,
pentru terasament, pentru construcții, mașini
pentru construcții și părți ale acestora, mașini,
aparate și unelte agricole, altele decât cele
acționate manual și părți componente ale
acestora, incubatoare pentru ouă, mașini
și aparate de grădinărit și silvice, mașini
automate pentru vânzare, distribuitoare, mașini
și dispozitive de stropit culturile agricole, de
pulverizat, în general și pentru insecticid, ierbicid
in special, părți componente pentru acestea,
atomizoare, vermorele, mașini de pulverizat
și de stropit culturi și piese pentru mașinile
de stropit culturi, mașini de pulverizare sub
formă de remorci, lance de stropit care se
atașează la mașini de spălat cu presiune
pentru curățare, lance de stropit sub formă
de instrumente horticole, subansamble de
pornire cum ar fi cuplaje de pornire pentru
mașini și alte vehicule, perii de carbon pentru
motoare de pornire, pinioane de pornire, pompe,
motopompe, compresoare, ventilatoare și părți
componente ale acestora, unități de pompare
pentru motoare electrice, aparate, instalații,
mașini de pompare și părți componente ale
acestora, pompe pentru pomparea materialelor
lichide, fluide, semilichide, ansambluri pompă
motor, pompe de apă cu motor, și părți
componente ale acestora, dispozitive și mașini
de sapat și părți componente ale acestora,
escavatoare, unelte și mașini, electrice sau cu
motor, pentru cultivarea pământului, generatoare
de electricitate, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice care folosesc
celule solare, generatoare de curent continuu,
mecanisme de acționare de motoare electrice
cu curent alternativ, motoare cu combustie
internă pentru producerea curentului electric,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
motoare de curent alternativ, motoare de curent
continuu, părți componente pentru generatoare,
servomotoare de curent, aparate și mașini de
sudură în general și în special aparate și
mașini autogene și cu arc electric, aparate de
sudură cu contact termic, cu impuls termic,
cu plasmă, oxiacetilenic, aparate de sudură
pentru materiale plastice, aparate de sudură prin
difuzie, roboți și aparate robotizate de sudură
cu arc electric, arzătoare și alte componente
pentru aparatele de sudură acționate cu gaz,
dispozitive de sudură cu laser, echipament de
lipit și sudură, electrozi pentru mașinile de
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sudură, lămpi de sudură, mașini și utilaje de
tuns iarba pentru grădină, acționate manual, cu
benzină sau electrice, mașini de tuns gardul
viu, mașini de tuns gazon, mașini de tuns iarba
autopropulsate, accesorii pentru mașini de tuns
gazonul, trimere, fierăstrău mecanic, fierăstrău
electric (drujbă) și părți componente pentru
toate acestea, motocultoare, mașini și unelte
agricole remorcabile, unelte agricole montate la
remorcă cum ar fi de lucrare a pământului de
arat, de cultivare a pământului, de însămânțat,
distribuitoare de fertilizat, de îngrășăminte,
grape, de balotat, de adunat fânul, semănători,
secerători și altele și părți componente pentru
acestea, mașini de cosit care funcționează cu
combustibil și/sau electrice și părți componenete
ale acestora, freze de zăpadă, pluguri de
zăpadă, lame pentru plugul de zăpadă, suflante
de zăpadă și părți componente pentru toate
acestea, șine din cauciuc utilizate cu șenile pe
pluguri de zăpadă.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate manual
cum ar fi furci agricole, săpătoare, sape, săpăligi,
topoare, mașini de găurit, cuțite, ferăstraie
mecanice, bomfaiere, burghie de mână, dornuri,
unelte pentru altoit, cuțite de altoit, dălți, ciocane,
tacâmuri, arme de mână, cu excepția armelor de
foc, aparate de ras.
9. Dispozitive pentru stingerea incendiilor,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția
împotriva incendiilor, ecrane de protecție
din azbest pentru pompieri, îmbrăcăminte și
încălțăminte de protecție împotriva incendiilor,
articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru
protecția împotriva incendiilor, pompe de
incendiu, sisteme de aspersoare pentru protecția
împotriva incendiilorrh alarme de incendiu,
bătătoare de stins incendiile, scări de incendiu,
duze pentru furtunurile de stins incendiile, mașini
de stins incendiile, șalupe de stins incendile,
pături ignifuge, furtun de incendiu, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației solare
în energie electrică, aparate, instalații si
instrumente fotovoltaice, solare pentru generare
de energie, baterii reîncărcabile acționate
solar, baterii solare, celule solare, placi si
panouri solare, fixe sau portabile, celule solare
pentru generarea de electricitate, structuri de
panouri solare, module solare, aparate de
captare a luminii solare folosite pentru încălzire,
colectoare de energie solară pentru generare
de electricitate, redresoare pentru baterii solare,
senzori electronici pentru măsurarea radiației
solare, senzori solari automați de urmărire,
senzori pentru pornire oprire, adaptoare de
curent, adaptoare de curent alternativ, aparate,
dispozitive și instrumente pentru comanda și

măsurarea curentului electric, colectoare de
curent, comutatoare de curent, convertoare
de curent, disjunctoare de protecție la curent
fișe de curent, întreruptoare de curent electric,
limitatoare de curent, redresoare de curent
electric, regulatoare de curent electric, senzori
pentru curent electric, căști pentru sudură, măști
de protecție pentru sudură, ochelari de sudură,
transformatoare pentru sudură.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
și de uz sanitar și în special încălzitoare
pentru paturi, sticle cu apă caldă, vase
de încălzire, electrice sau neelectrice, perne
încălzite electric (tampoane) și paturi, nu
de uz medical, ustensile de gătit electrice,
aparate și instalații de condiționare a aerului,
aparate de umidificare utilizate cu aparate de
condiționare a aerului, aparate și instalații pentru
condiționarea aerului folosite în vehicule, hote
pentru aparate de condiționare a aerului, suflante
de aer acționate electric, folosite la condiționarea
aerului, stropitoare pentru duș, motostropitoare
și aspersoare, aparate de captare a luminii
solare folosite pentru încălzire, aparate de
încălzire alimentate cu energie solară, aparate
de stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, colectoare de energie solară
pentru încălzire, cuptoare solare încălzitoare de
apă solare, instalații de încălzire alimentate cu
energie solară, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
pe uscare, de ventilare, de distribuție a apei și
instalații sanitare, instalații de încălzire solară,
dispozitive portabile pentru aspirarea fumului de
sudură, lămpi alimentate cu energie solară, lămpi
și lanterne solare, suporturi adaptate pentru
folosirea cu tuburi de încălzire solară, tuburi de
evacuare de căldură pentru colectoare solare
(schimbătoare de căldură).
17. Racord și țeavă refulare pentru stingerea
incendiilor, țeavă pexal și țeavă polipropilenă,
materiale plastice extrudate pentru uzul în
manufactură, materiale pentru ambalaje, de
umplutură, materiale izolante, furtune, conducte,
tuburi, țevi rigide sau flexibile din PVC, cauciuc,
supape fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, furtune și țevi pentru stropit, udat,
furtune flexibile preizolate îmbinate (nemetalice)
folosite la motoarele vehiculelor, cauciuc,
gutapercă, gumă, azbest, mică neprelucrate
sau semiprelucrate și substituenți pentru toate
aceste materiale, furtune, garnituri, manșoane
confecționate din cauciuc pentru motoare și
rezervoare.
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24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, în special pijamale pentru femei,
bărbați și copii, eșarfe, șaluri, bretele, măști
de somn, piese de îmbrăcăminte cum ar fi
buzunare, căptușeli, plastroane, plătci și similare
pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului cum ar fi bonete.
26. Dantele, broderii, panglici și șireturi, nasturi,
capse, copci, pentru îmbrăcăminte și pijamale,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale.
35. Servicii de import și export în special
de articole de încălțăminte și îmbrăcăminte,
pijamale pentru femei, bărbați și copii și
accesoriile acestora, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăți de produse din
clasele 6, 7, 8, 9,11, 17, 24, 25, 26 și accesorii
ale acestora, permițând în mod convenabil
consumatorilor să le vadă și să le cumpere,
în supermarketuri, în magazine specializate
pentru produsele cu caracter specific și în
magazine nespecializate, prin magazine mobile,
la standuri sau pe bază de comandă prin poștă,
prin corespondență, prin internet sau prin alte
lijloace de comunicații, prin televiziune, radio,
telefonie, după catalog, prin comiși voiajori,
prin automatele de vândut produse, servicii de
import-export de produse din clasele menționate,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08268
(151) 16/11/2020
(732) SC DOLY CORP SRL, ȘOS.

BUCUREȘTI-URZICENI NR. 63E,
CORP C1, CAMERA 107, SAT
AFUMAȚI, JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Bulute

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

6. Rezervoare din metal pentru stocarea și
transportul apei și altor lichide, a gazului lichefiat,
materiale (tije metalice) pentru sudură, recipienți
metalici pentru stingătoare.
7. Mașini și unelte agricole, mașini agricole,
cum ar fi seceratori, motocultoare, scarificatoafe,
semănătoare, mașini agricole remorcabile
cum ar fi pluguri, semănătoare, secerătoare,
tăvălugi, grape, discuitoare de recoltat, presă
de balotat paie, distribuitoare de fertilizanți,
de îngrășăminte, încărcătoare pentru mașini
agricole, mașini agricole, pentru arat, cultivare,
fertilizare, însămânțare, mașini-unelte agricole,
mașini agricole de treierat, aparate agricole,
utilaje agricole cum ar fi pentru integrarea
substanțelor în sol, cilindri de pulverizare, de
grădinărit și silvicultură, mașini agricole de taiat
și colectat iarba, dispozitive și scule electrice
pentru grădinărit, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, accesorii pentru uneltele
agricole, cum ar fi racorduri, curea de tranmisie,
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benzi de rulare din cauciuc sub formă de șenile
pentru mașini agricole, benzi transportoare
pentru utilaje agricole și horticole și piese și
accesorii pentru acestea cum ar fi atomizoare
sub formă de piese pentru mașinile de stropit
culturile agricole, instrumente agricole cum ar
fi lance de stropit, freze de pamant pentru
scopuri agricole, mașini de decorticat porumb
remorcate de tractor, utilaje agricole altele decât
unelte de mână acționate manual, dispozitive
de adunat fânul în căpițe, aparate de muls
si ventuze pentru aparatele de muls, pentru
fixare pe ugere, tocătoare de fân, dispozitive de
legare a fânului, dispozitive pentru strângerea
fânului, mașini de întindere sau întoarcere
a fânului, mașini de tuns pentru animale,
mașini de tuns părul pentru animale, mașini
forestiere, ferăstraie cu bandă pentru exploatare
forestieră, graifere pentru lemn (hidraulice) de
uz forestier, mașini pentru rostuirea dinților
de ferăstru (pentru exploatarea forestieră sau
prelucrarea lemnului), motoare cu combustie
pentru utilaje, motoare electrice, mașini și mașini
unelte pentru tratarea materialelor, mașini și
unelte pentru tăiere, pentru ascuțire, pentru
șlefuire și pentru tratarea suprafețelor, mașini,
scule si aparate pentru fixat si asamblat,
manuale și electrice, mașini și motoare (cu
excepția motoarelor pentru vehicule de teren),
părți componente de motoare si mașini, roți,
șenile, comenzi pentru operarea de mașini
și motoare, cuplaje și organe de transmisie
(cu excepția celor pentru vehicule de teren),
părți componente pentru motoare: pistoane,
pompe, ansamble pompă-motor, blocuri motor,
carcase de motor, chiulase de motor, cilindri
de motor, părți componente de caroserie,
din sistemul de evacuare al vehiculelor,
silențiatoare din sistemul de transmisie cum
ar fi curele, inele de transmisie, roți de
transmisie și alte părți componente, mecanisme
electrice de propulsie pentru utilaje, motoare
de combustie pentru utilaje, propulsoare
pentru utilaje, pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, rezervoare de ulei pentru
autovehicule, echipament pentru agricultură,
pentru terasament, pentru construcții, mașini
pentru construcții și părți ale acestora, mașini,
aparate și unelte agricole, altele decât cele
acționate manual și părți componente ale
acestora, incubatoare pentru ouă, mașini
și aparate de grădinărit și silvice, mașini
automate pentru vânzare, distribuitoare, mașini
și dispozitive de stropit culturile agricole, de
pulverizat, în general și pentru insecticid, ierbicid
in special, părți componente pentru acestea,
atomizoare, vermorele, mașini de pulverizat

și de stropit culturi și piese pentru mașinile
de stropit culturi, mașini de pulverizare sub
formă de remorci, lance de stropit care se
atașează la mașini de spălat cu presiune
pentru curățare, lance de stropit sub formă
de instrumente horticole, subansamble de
pornire cum ar fi cuplaje de pornire pentru
mașini și alte vehicule, perii de carbon pentru
motoare de pornire, pinioane de pornire, pompe,
motopompe, compresoare, ventilatoare și părți
componente ale acestora, unități de pompare
pentru motoare electrice, aparate, instalații,
mașini de pompare și părți componente ale
acestora, pompe pentru pomparea materialelor
lichide, fluide, semilichide, ansambluri pompă
motor, pompe de apă cu motor, și părți
componente ale acestora, dispozitive și mașini
de sapat și părți componente ale acestora,
escavatoare, unelte și mașini, electrice sau cu
motor, pentru cultivarea pământului, generatoare
de electricitate, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice care folosesc
celule solare, generatoare de curent continuu,
mecanisme de acționare de motoare electrice
cu curent alternativ, motoare cu combustie
internă pentru producerea curentului electric,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
motoare de curent alternativ, motoare de curent
continuu, părți componente pentru generatoare,
servomotoare de curent, aparate și mașini de
sudură în general și în special aparate și
mașini autogene și cu arc electric, aparate de
sudură cu contact termic, cu impuls termic,
cu plasmă, oxiacetilenic, aparate de sudură
pentru materiale plastice, aparate de sudură prin
difuzie, roboți și aparate robotizate de sudură
cu arc electric, arzătoare și alte componente
pentru aparatele de sudură acționate cu gaz,
dispozitive de sudură cu laser, echipament de
lipit și sudură, electrozi pentru mașinile de
sudură, lămpi de sudură, mașini și utilaje de
tuns iarba pentru grădină, acționate manual, cu
benzină sau electrice, mașini de tuns gardul
viu, mașini de tuns gazon, mașini de tuns iarba
autopropulsate, accesorii pentru mașini de tuns
gazonul, trimere, fierăstrău mecanic, fierăstrău
electric (drujbă) și părți componente pentru
toate acestea, motocultoare, mașini și unelte
agricole remorcabile, unelte agricole montate la
remorcă cum ar fi de lucrare a pământului de
arat, de cultivare a pământului, de însămânțat,
distribuitoare de fertilizat, de îngrășăminte,
grape, de balotat, de adunat fânul, semănători,
secerători și altele și părți componente pentru
acestea, mașini de cosit care funcționează cu
combustibil și/sau electrice și părți componenete
ale acestora, freze de zăpadă, pluguri de
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zăpadă, lame pentru plugul de zăpadă, suflante
de zăpadă și părți componente pentru toate
acestea, șine din cauciuc utilizate cu șenile pe
pluguri de zăpadă.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate manual
cum ar fi furci agricole, săpătoare, sape, săpăligi,
topoare, mașini de găurit, cuțite, ferăstraie
mecanice, bomfaiere, burghie de mână, dornuri,
unelte pentru altoit, cuțite de altoit, dălți, ciocane,
tacâmuri, arme de mână, cu excepția armelor de
foc, aparate de ras.
9. Dispozitive pentru stingerea incendiilor,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția
împotriva incendiilor, ecrane de protecție
din azbest pentru pompieri, îmbrăcăminte și
încălțăminte de protecție împotriva incendiilor,
articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru
protecția împotriva incendiilor, pompe de
incendiu, sisteme de aspersoare pentru protecția
împotriva incendiilorrh alarme de incendiu,
bătătoare de stins incendiile, scări de incendiu,
duze pentru furtunurile de stins incendiile, mașini
de stins incendiile, șalupe de stins incendile,
pături ignifuge, furtun de incendiu, aparate
fotovoltaice pentru transformarea radiației solare
în energie electrică, aparate, instalații si
instrumente fotovoltaice, solare pentru generare
de energie, baterii reîncărcabile acționate
solar, baterii solare, celule solare, placi si
panouri solare, fixe sau portabile, celule solare
pentru generarea de electricitate, structuri de
panouri solare, module solare, aparate de
captare a luminii solare folosite pentru încălzire,
colectoare de energie solară pentru generare
de electricitate, redresoare pentru baterii solare,
senzori electronici pentru măsurarea radiației
solare, senzori solari automați de urmărire,
senzori pentru pornire oprire, adaptoare de
curent, adaptoare de curent alternativ, aparate,
dispozitive și instrumente pentru comanda și
măsurarea curentului electric, colectoare de
curent, comutatoare de curent, convertoare
de curent, disjunctoare de protecție la curent
fișe de curent, întreruptoare de curent electric,
limitatoare de curent, redresoare de curent
electric, regulatoare de curent electric, senzori
pentru curent electric, căști pentru sudură, măști
de protecție pentru sudură, ochelari de sudură,
transformatoare pentru sudură.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
și de uz sanitar și în special încălzitoare
pentru paturi, sticle cu apă caldă, vase
de încălzire, electrice sau neelectrice, perne
încălzite electric (tampoane) și paturi, nu
de uz medical, ustensile de gătit electrice,

aparate și instalații de condiționare a aerului,
aparate de umidificare utilizate cu aparate de
condiționare a aerului, aparate și instalații pentru
condiționarea aerului folosite în vehicule, hote
pentru aparate de condiționare a aerului, suflante
de aer acționate electric, folosite la condiționarea
aerului, stropitoare pentru duș, motostropitoare
și aspersoare, aparate de captare a luminii
solare folosite pentru încălzire, aparate de
încălzire alimentate cu energie solară, aparate
de stocare a energiei solare utilizate pentru
încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, colectoare de energie solară
pentru încălzire, cuptoare solare încălzitoare de
apă solare, instalații de încălzire alimentate cu
energie solară, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
pe uscare, de ventilare, de distribuție a apei și
instalații sanitare, instalații de încălzire solară,
dispozitive portabile pentru aspirarea fumului de
sudură, lămpi alimentate cu energie solară, lămpi
și lanterne solare, suporturi adaptate pentru
folosirea cu tuburi de încălzire solară, tuburi de
evacuare de căldură pentru colectoare solare
(schimbătoare de căldură).
17. Racord și țeavă refulare pentru stingerea
incendiilor, țeavă pexal și țeavă polipropilenă,
materiale plastice extrudate pentru uzul în
manufactură, materiale pentru ambalaje, de
umplutură, materiale izolante, furtune, conducte,
tuburi, țevi rigide sau flexibile din PVC, cauciuc,
supape fitinguri pentru conducte rigide, toate
nemetalice, furtune și țevi pentru stropit, udat,
furtune flexibile preizolate îmbinate (nemetalice)
folosite la motoarele vehiculelor, cauciuc,
gutapercă, gumă, azbest, mică neprelucrate
sau semiprelucrate și substituenți pentru toate
aceste materiale, furtune, garnituri, manșoane
confecționate din cauciuc pentru motoare și
rezervoare.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, în special pijamale pentru femei,
bărbați și copii, eșarfe, șaluri, bretele, măști
de somn, piese de îmbrăcăminte cum ar fi
buzunare, căptușeli, plastroane, plătci și similare
pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului cum ar fi bonete.
26. Dantele, broderii, panglici și șireturi, nasturi,
capse, copci, pentru îmbrăcăminte și pijamale,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale.
35. Servicii de import și export în special
de articole de încălțăminte și îmbrăcăminte,
pijamale pentru femei, bărbați și copii și



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

229

accesoriile acestora, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăți de produse din
clasele 6, 7, 8, 9,11, 17, 24, 25, 26 și accesorii
ale acestora, permițând în mod convenabil
consumatorilor să le vadă și să le cumpere,
în supermarketuri, în magazine specializate
pentru produsele cu caracter specific și în
magazine nespecializate, prin magazine mobile,
la standuri sau pe bază de comandă prin poștă,
prin corespondență, prin internet sau prin alte
lijloace de comunicații, prin televiziune, radio,
telefonie, după catalog, prin comiși voiajori,
prin automatele de vândut produse, servicii de
import-export de produse din clasele menționate,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08269
(151) 16/11/2020
(732) Unilever IP Holdings B.V., WEENA

455, 3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

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

(540)

LUX BOTANICALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

5. Preparate farmaceutice, dezinfectanți pentru
igienă și antiseptice, preparate de uz medical
pentru igiena personală, altele decât articole de
toaleta, ceară dentară (dental wax), bandaje,
plasturi de uz medical, materiale de pansat de
uz medical, preparate medicamentoase pentru
piele și păr, preparate medicamentoase pentru
buze, vaselină rectificată (petroleum jelly) pentru
scopuri medicale, substanțe dietetice de uz

medical, preparate din plante pentru scopuri
medicale.

───────

(210) M 2020 08274
(151) 17/11/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU
NR. 3, JUD. BUZAU, BUZAU,
120038, ROMANIA

(540)

EXIMPROD GRUP EPG

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

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

6. Produse metalice, respectiv metale sub formă
de folie sau pulbere pentru prelucrare ulterioară
și materiale metalice pentru construcții pentru
linii de cale ferată, țevi și tuburi metalice obţinute
prin deformare plastică și metalurgia pulberilor
permise de lege, construcții metalice.
9. Aparate, echipamente şi materiale electrice,
aparate pentru distribuţie şi comandă electrică.
11. Lămpi electrice şi echipamente (instalații) de
iluminat.
35. Servicii de agenții de import-export,
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate sau neefectuat în magazine,
servicii de comerţ cu ridicata a bunurilor
de consum, altele decât cele alimentare,
a maşinilor, echipamentelor şi furniturilor, a
băuturilor, a tutunului, a produselor alimentare,
a fructelor și legumelor, a cărnii, a mezelurilor,

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
661 C), galben (Pantone 803 C)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

230

a produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și
grăsimilor comestibile, a produselor din pește,
crustacee și moluște, a zahărului, ciocolatei și
a produselor zaharoase, servicii de comerț cu
cafea, cacao și condimente, alte tipuri de comerţ
cu ridicata a produselor alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul a carburanţilor pentru
autovehicule, servicii de comerţ cu ridicata
al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi
al produselor derivate, activităţi intermediare
de comerţ cu ridicata, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații, extracție
minieră, foraje pentru extracția de petrol și de
gaze.
38. Telecomunicaţii.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor.
40. Recuperarea deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
tratament de materiale, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, imprimare, conservarea alimentelor și a
băuturilor.
42. Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii
tehnice pentru terți, 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 programelor
de calculator.

───────

(210) M 2020 08275
(151) 16/11/2020
(732) AG CAMO INTERNATIONAL

S.R.L., STR. PISCUL CRASANI
NR. 43A, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CUIBUSORUL MEU

(531) Clasificare Viena:
01.03.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

20. Bambus, coşuri, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, perne de sprijin, suporturi
pentru cărţi (mobilă), suporturi pentru sticle, cutii
din lemn sau plastic, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, agăţători
pentru îmbrăcăminte, huse pentru îmbrăcăminte
(garderobă), decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, suporturi de prezentare,
socluri pentru ghivecele de flori, coşuri pentru
transportul obiectelor, oglizi de mână (oglinzi de
toaletă), mobilă gonflabilă, organizatoare pentru
bijuterii, etichete din plastic, elemente mobile
(decoraţiuni), rame pentru tablouri, placarde
din lemn sau plastic, sticlă argintată (oglinzi),
împletituri din paie, suporturi de prosoape
(mobilă), suporturi pentru umbrele, lucrări de artă
din lemn, ceară, ipsos sau plastic.
21. Vaze, sticle, boluri (bazine), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă,
cutii pentru pâine, articole de periat, perii,
busturi din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau

(740) INTELLEXIS SRL, 
STR. CUŢITUL DEARGINT NR. 68, 
SC. 2, ET. 2, AP. 4,  SECTOR 4, 
BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu deschis,
portocaliu închis, alb
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sticlă, sfeşnice, inele pentru lumânări, borcane
pentru lumânări (suporturi), cutii pentru dulciuri,
ornamente chinezeşti, suporturi de pahare, nu
din hârtie sau material textil, recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, borcane pentru
fursecuri, ustensile cosmetice, recipiente pentru
ulei/ oţet, cristal (sticlărie), ceşti, baloane de
sticlă, veselă, vase de lut, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, ustensile
pentru uz casnic.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, suporturi pentru farfurie din material
textil, textile pentru baie, prosoape din material
textil, batiste din material textil, huse pentru pat,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse detaşabile
pentru mobilă, huse pentru saltele, cuverturi
de pat, perdele din material textil sau plastic,
draperii din material textil sau plastic, mănuşi de
baie, suporturi de pahare din material textil.
25. Papuci, sandale, halate de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, îmbrăcăminte de
stradă, îmbrăcăminte din hârtie, batiste de
buzunar, pijamale, panglici pentru purtare,
eşarfe, şosete, maieuri sport, ciorapi.
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, furnizarea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, demonstraţii cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de agenţie de import-
export, marketing, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, organizarea de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, închirierea
de material publicitar, promovarea vânzărilor
pentru terţi, marketing cu public ţintă, servicii
de telemarketing, publicitate prin televiziune,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2020 08277
(151) 16/11/2020
(732) TERRA GUARD SECURITY

SRL, COMUNA SÎNMARTIN NR,
106B, JUDEŢ BIHOR, SAT HAIEU,
BIHOR, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
PORII NR. 152, SC.B AP.96, JUDEŢ
CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

TERRA GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
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.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08279
(151) 16/11/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS , STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

LIGA PROFESIONISTĂ DE
KICK-BOX ŞI THAI-BOX-

LIGA PROFESIONISTĂ
DE BOX CU LOVITURI DE

PICIOR ŞI BOX THAILANDEZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 08280
(151) 16/11/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS , STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CAMPIONATUL NAŢIONAL
DE KICK-BOX ŞI THAI-BOX

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

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

───────

(210) M 2020 08281
(151) 17/11/2020
(732) MAMITZU CONCEPT SRL, PIATA

ALBA IULIA NR. 1, BL. H1, SC. 5,
AP. 183, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PetMania

(531) Clasificare Viena:
03.06.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

clase:
41. Producţie de programe tv, divertisment
difuzat prin tv fără fir, producţie de televiziune,
producţie de emisiuni de televiziune, producţie
de programe de televiziune, divertisment de
radio şi televiziune, prezentare de programe de
televiziune, producţii de film, televiziune şi radio,
programe de televiziune prin cablu (programare),
producţie de programe educative de televiziune,
programare de televiziune (programare),
producţie de programe de televiziune prin
cablu, pregătire de programe radiofonice şi de
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune
de divertisment, producţie de programe de
divertisment pentru televiziune, producţie de
programe de televiziune în direct, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe radiofonice şi de
televiziune, producţie de programe pentru
televiziunea prin cablu, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, servicii de
educaţie furnizate prin programe de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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divertisment, servicii de diverstisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii pentru
producţie de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.

───────

(210) M 2020 08283
(151) 16/11/2020
(732) CORPORACION HABANOS

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

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

(540)

LA GLORIA CUBANA
HABANA-CUBA L.G.C.

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.01.03; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

clase:
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări/ţigarete
şi trabucuri, articole pentru fumători incluzând
scrumiere pentru tutun, dispozitive de taiere
pentru trabucuri (cigar cutters), cutii de chibrituri,
cutii de trabucuri (cigar boxes) şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 08286
(151) 16/11/2020
(732) PĂTRU CRISTIAN-MIHAI, STR.

CONSTRUCTORILOR NR 3C, BL.
S2A, AP. 67, JUDETUL ARGES,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

AQUA DEOS ZERO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.03

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

32. Băuturi non-alcoolice, limonade, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
răcoritoare, ape minerale şi gazoase si
alte băuturi nelacoolice, ape (băuturi), apă
carbogazoasă, apă carbogazeificată, apă
gazoasă, apă plată, apă minerală, ape de masă,
apă îmbuteliată, apă de izvor, apă cu arome,
apă minerală cu arome, ape cu vitamine, ape cu
minerale, apa lithia (bogată în litiu).

───────

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

(591) Culori revendicate: gri (Pantone Cool
Gray 7 C), alb

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
SOS.NICOLAE TITULESCU NR 94, 
BL.14A, SCARA 4, ET. 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA
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(210) M 2020 08287
(151) 16/11/2020
(732) IOANA ILYES, STR. POETULUI,

NR. 1C, BL. R10, ET. 3, AP.
27, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA
ZOLTAN ILYES, STR. POETULUI,
NR. 1C, BL. R10, ET. 3, AP.
27, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

tizzy.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 18.01.19

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: benzi metalice
pentru colțuri, sisteme de rafturi din metal,
aparate manuale pentru ondularea părului,
instrumente de mână pentru ondularea părului,
non-electrice, instrumente de ondulat materiale
textile, ondulatoare de păr electrice, ondulatoare
electrice de păr, ondulatoare electrice pentru
păr, ondulatoare non-electrice, împletitoare de
păr electrice, feliatoare de legume, feliatoare,
acționate manual, dispozitive pentru feliat ouă,
aparate de feliat legume, dispozitive pentru feliat
brânza, dispozitive de feliat ouă, neelectrice,
dispozitive neelectrice de feliat alimente,
feliatoare de legume, acționate manual, cutii
de prezentare pentru bijuterii, cutii mici pentru
bijuterii, altele decât cele din metale prețioase,
casete de bijuterii (cutii) din metale prețioase,
casete de bijuterii, casete de bijuterii, nemetalice,
casete pentru bijuterii (sipete sau cutii), casete
pentru bijuterii din metale neprețioase, casete

pentru bijuterii din metale prețioase, casete
pentru bijuterii, cu excepția celor din metale
prețioase, casete pentru bijuterii, din metal,
cutii de prezentare pentru pietre prețioase, cutii
de prezentare pentru ceasuri, cutii mici pentru
bijuterii din metale prețioase, cutii pentru bijuterii,
cutii pentru bijuterii din metale prețioase, cutii
pentru bijuterii (montate), suporturi pentru inele
din metale prețioase, rulouri organizatoare de
bijuterii pentru voiaj, protecții de cauciuc pentru
colțuri, garnituri pentru colțuri (nemetalice)
pentru recipiente, componente de acoperire
pentru colțuri, nu din metal, rafturi, rafturi
metalice, rafturi pliante, rafturi de depozitare,
rafturi prefabricate (mobilier), rafturi pentru
alimente, banchete cu rafturi, rafturi metalice
(mobilier), rafturi nemetalice (mobilier), canale
pentru rafturi, rafturi de mobilă, rafturi pentru
depozitare, rafturi de prezentare, suporturi de
raft nemetalice, bare pentru rafturi (mobilier),
rafturi de depozitare (mobilier), rafturi ca mobilier
metalic, rafturi suspendate pentru depozitare
(mobilier), rafturi pentru comercializare la set,
rafturi confecționate din metal (mobilier), rafturi
din materiale nemetalice (mobilier), mobilier cu
rafturi pentru perete, rafturi nemetalice (mobilier)
pentru depozitare, recipiente (ambalaje) din
plastic pentru ouă, capace pentru recipiente,
aplicatoare cosmetice, cutii adaptate pentru
ustensile cosmetice, cutii adaptate pentru
ustensile de toaletă, perii de baie, perii pentru
curățarea pielii, perii pentru curățat, perii
pentru exfoliere, perii pentru igiena personală,
perii pentru spate, pieptene, piepteni cu dinți
rari pentru păr, piepteni de păr electrici,
piepteni electrici, portfarduri (accesorizate),
pudre compacte (cutii), rafturi pentru cosmetice,
rafturi ajustabile pentru creme de îngrijire a pielii,
rafturi pentru preparate de curățare a corpului,
recipiente pentru cosmetice, truse de toaletă,
ustensile cosmetice, ustensile de toaletă, mănuși
de menaj, bureți, boluri din plastic (vase),
bureți abrazivi, bureți abrazivi de bucătărie sau
de uz casnic, bureți abrazivi pentru bucătărie,
bureți artificiali pentru uz casnic, bureți abrazivi
pentru utilizare în bucătărie (curățare), bureți de
baie, bureți de curățat de uz casnic, bureți de
menaj, bureți de sârmă pentru cratițe, material
pentru curățare, bureți metalici, bureți din sârmă,
bureți metalici pentru curățat, bureți pentru
bucătărie, bureți pentru frecare, lavete de spălat
vase, instrumente abrazive pentru utilizare în
bucătărie (curățare), mănuși de lustruit, mănuși
din cauciuc de uz casnic, mănuși din plastic de
uz casnic, mănuși pentru curățare sau pentru
menaj, mănuși pentru șters praful, capace din
silicon refolosibile pentru acoperirea alimentelor,

(591) Culori revendicate: galben, albastru,
albastru închis
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suporturi pentru bureți, perii, perii pentru spălat,
perii de spălat, perii pentru uz casnic, perii
pentru spălarea veselei, suporturi pentru perii
de toaletă, perii de curățare pentru cratițe,
rafturi pentru prosoape, rafturi pentru legume,
rafturi pentru condimente, rafturi pentru săpun de
mâini, pâlnii, pâlnii din plastic, pâlnii de bucătărie,
clești pentru spaghete, clești pentru carne, clești
pentru pâine, clești pentru grătar, clești pentru
legume, clești pentru zahăr, clești de servit, clești
pentru gheață, clești pentru salată, clești pentru
sparanghel, suporturi pentru ouă, storcătoare
neelectrice de suc, storcătoare de lămâie,
storcătoare de suc, storcătoare de fructe de uz
menajer, neelectrice, vase pentru condimente,
recipiente pentru condimente, solnițe pentru
condimente, seturi de condimente, seturi de
masă pentru condimente, capace pentru farfurii,
capace pentru vase, tăvi de tacâmuri, tăvi
pentru prăjituri, tăvi de servit, tăvi pentru brioșe,
tăvi pentru semințe, tăvi pentru desert, tăvi
de uz casnic, tăvi (platouri de servit), tăvi
turnante (pentru bucătărie), tăvi pentru servit
masă, tăvi biodegradabile de uz casnic, tăvi
de servire din metale prețioase, tăvi pentru
servit, nu din metale prețioase, tăvi de servire
fabricate din trestie-indiană, tăvi sau suporturi
individuale de luat masa, în stil japonez
(zen), articole de îmbrăcăminte brodate, aparat
de masaj pentru pielea capului, 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, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri

(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei,
costume de baie pentru copii, costume de
baie pentru femei, costume de baie întregi,
costume de bebeluși, costume de damă,
costume de dans, costume de gală, costume
de plajă, costume de ploaie, costume de seară,
costume din piele, costume dintr-o singură
piesă, costume informale (casual), costume
pentru bărbați, cravate, curele (accesorii
vestimentare), curele din piele (îmbrăcăminte),
egări (pantaloni), eșarfe, flanele de lână, fulare
(îmbrăcăminte), 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,
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mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de nailon
și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, baie (papuci de -),
baie (sandale de -), balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,

încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport,
bovine (piei de -), casete din piele sau din
piele artificială, chingi din piele, curele de piele
pentru bagaje, curele de umăr, curele de umăr
din piele, curele din imitație de piele, curele din
piele, cutii din piele, etichete din piele, foi din
piele pentru manufacturi, materiale din piele, piei
de animale, piei tăbăcite, piele (imitații de -),
piele (șnur de -), piele brută sau semiprelucrată,
piele pentru mobilier, piele pentru pantofi, piele
sau imitație de piele, port-carduri de piele, port-
carduri din imitație de piele, serviete din piele,
șireturi din piele, șnururi din piele pentru legat
sub bărbie, ținte decorative pentru materiale
din piele, articole de șelărie din piele, bice,
centuri pentru câini, cravașe de vânătoare,
curele din piele (șelărie), huse de șa pentru
cai, harnașamente pentru cai, lese din piele,
lese pentru animale, lese pentru animale de
companie, îmbrăcăminte pentru animale, piele
pentru harnașamente, pături și cuverturi pentru
animale, scări de șa, șei pentru cai, șelărie
(articole de -), bagaje de călătorie, bagaje de
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mână, borsete, borsete pentru unelte, vândute
goale, borsete și genți de purtat la brâu, cufere
și geamantane, curele pentru bagaje, curele
pentru genți de mână, cutii din imitații de piele,
cutii din piele pentru pălării, documente (mape
pentru -) (marochinărie), etichete pentru bagaje
(articole din piele), genți, genți de cumpărături
din piele, genți de călătorie, genți de lucru,
genți de mână (poșete), genți de mână pentru
bărbați, genți de seară, genți de transport
universale, genți de umăr, genți de voiaj din
imitație de piele, genți de voiaj din piele pentru
haine, genți de voiaj pentru avion, genți din
imitatie de piele, genți pentru curieri, genți
pentru cărți, genți pentru instrumente și partituri
(muzică), genți pentru șa, genți și portofele din
piele, mânere (genți), portcarduri (marochinărie),
portchei din imitații de piele, portchei din
piele, portmonee de piele, portmonee din piele,
portofele atașabile la curea, portofele de purtat
sub braț, poșete, poșete din imitație de piele,
poșete din piele, poșete mici de purtat sub
braț, poșete, portmonee și portofele, punguțe,
plicuri, săculeți din piele pentru ambalaj, serviete,
serviete din imitație de piele, truse de toaletă
(marochinărie), valize de piele, voiaj (truse
de -) (marochinărie), aparate de distribuție a
băuturilor refrigerate, aparate de distribuire a
apei purificate și răcite, aparate combinate de
producere și de distribuire de gheață, aparate
de expunere a alimentelor refrigerate, aparate
de făcut gheață, aparate de refrigerare, aparate
de refrigerare pentru lichide, aparate de răcire
cu gaz, aparate de răcire electrice, aparate de
răcire pentru orez, aparate pentru congelarea
alimentelor, aparate pentru distribuirea de
băuturi reci, aparate pentru răcire, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate și instalații
pentru răcire, bancuri de refrigerare, aparate
și mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
camere de răcire pentru depozitare, camere de
congelare, condensatoare de răcire, combine
frigorifice, congelatoare, congelatoare electrice
de uz casnic, congelatoare orizontale, crame,
electrice, cutii frigorifice, electrice, dispozitive
pentru stocarea gheții, dispozitive refrigerante
pentru expunerea produselor, distribuitoare
automate de gheață, dulapuri frigorifice, dulapuri
frigorifice pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
expunere, dulapuri frigorifice pentru prezentarea
băuturilor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
alimentelor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
băuturilor, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), elemente
refrigerente, frigidere cu gaz, frigidere de uz
casnic, frigidere electrice, frigidere electrice de
uz casnic, frigidere pentru gheață (de uz casnic),

frigidere pentru vin, frigidere portabile, frigorifice
(aparate și mașini -), frigorifice (dulapuri -),
hote de extracție pentru frigidere, instalații de
refrigerare, instalații de răcire pentru fluide,
instalații de răcire pentru congelare, instalații
pentru răcirea laptelui, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, lăzi de congelare pentru
carne, lumini de interior pentru frigidere, lăzi
frigorifice, mașini automate de făcut gheață
pentru frigidere, mașini de refrigerare, rafturi de
frigider, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
răcitoare de lichide (instalații), sertare pentru
frigidere, unități frigorifice comerciale, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, uși de
frigidere, vitrine frigorifice, vitrine frigorifice
orizontale pentru alimente, vitrine frigorifice
pentru mărfuri, tejghele frigorifice, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut ceai,
aparate de făcut sandvișuri calde, aparate de
făcut floricele de porumb, aparate de făcut
înghețată, aparate de gătit cu abur, aparate
de gătit cu gaz prevăzute cu grătare pentru
gătit, aparate de gătit cu grătare, aparate de
prăjit cu aer, aparate de prăjit pește, aparate
de prăjit electrice pentru sandvișuri, aparate
de prăjit pâine, aparate de prăjit pâine de uz
casnic (electrice), aparate de încălzire electrice,
aparate de încălzit, aparate de încălzit lapte,
aparate de preparat spumă în timpul încălzirii
laptelui, aparate electrice de fiert ouă la aburi,
aparate electrice de făcut ceai, aparate electrice
de gătit, aparate electrice de gătit cu aburi,
aparate electrice de gătit de uz casnic, aparate
electrice de prăjit cafea, aparate electrice de
încălzire, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate electrice pentru a prepara friptura,
aparate electrice pentru a prepara sandviciuri,
aparate electrice pentru copt vafe, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
pentru sandvișuri, aparate electrice pentru
păstrarea ceaiului cald, aparate electrice pentru
preparare de ciocolată, aparate electrice pentru
încălzirea băuturilor, aparate electrice pentru
încălzirea apei, pentru prepararea băuturilor,
aparate pentru fript carnea, aparate pentru
gătit, aparate pentru gătit cu gaz, aparate
pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate și
instalații de gătit, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, aragazuri de voiaj, cafetiere electrice,
ceainice electrice, cratițe electrice, cuptoare,
căni încălzite electric, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), cărucioare încălzite
pentru păstrat mâncarea caldă, cuptoare cu
inducție, cuptoare cu gaz de uz casnic, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu microunde de uz
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casnic, cuptoare cu microunde de uz industrial,
cuptoare cu microunde pentru gătit, cuptoare
de brutărie, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare de uz casnic, cuptoare electrice,
cuptoare electrice de gătit, cuptoare electrice
de prăjit, cuptoare industriale, cuptoare pe gaz,
cuptoare pentru masă, cuptoare pentru pizza,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băutură
pentru catering, distribuitoare electrice de
băuturi, dulapuri pentru fermentarea controlată
a aluatului, elemente electrice de încălzire,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice,
filtre de ceai (aparate), filtre electrice de cafea,
friteoze electrice, friteuze industriale, fântâni de
ciocolată, electrice, grătare (aparate de gătit),
grilluri electrice, hote aspirante pentru mașini
de gătit, hote de ventilație pentru sobe, ibrice,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
instalații industriale de gătit, instalații pentru
copt, instalații pentru gătit, instalații pentru
încălzirea mâncării, lăzi și vitrine frigorifice pentru
înghețată, mașini de gătit, mașini de prăjit,
mașini electrice de gătit, oale (încălzite electric),
oale electrice (de uz casnic), oale electrice de
gătit, plite, platouri electrice pentru servit, plite
cu inducție, plite electrice, plăci de încălzire
(de uz casnic), plite pentru gătire, plite pentru
gătit, rotisoare, tigăi electrice, tăvi cu grătar,
unități de încălzire, vase de gătit electrice pentru
scopuri industriale, vitrine termice, vitrine termice
pentru alimente, aparate de interior pentru
fitness, roți pentru exerciții abdominale pentru
fitness, aparate pentru culturism, aparate pentru
exerciții fizice, aparate pentru genuflexiuni,
aparate pentru exerciții abdominale, aparate
pentru obținerea unei bune condiții fizice
(de uz nemedical), aparate pentru tonifierea
corpului (exerciții fizice), articole de gimnastică
și de sport, articole de sport, bare cu arc
pentru exerciții fizice, bare pentru exerciții,
bănci de exerciții, bănci pentru abdomene,
bănci pentru ridicarea de greutăți, benzi pentru
exerciții, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi
rulante pentru exerciții fizice, blocuri yoga,
cadre pentru genuflexiuni, coarde de sărit,
cochilii de protecție pentru sport, curele pentru
exerciţii pentru abdomen, discuri pentru sport,
echipamente pentru sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, greutăți de
gleznă și încheietură pentru exerciții, greutăți
cu mânere pentru antrenament, greutăți de
încheietură pentru exerciții, greutăți pentru
picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole

de sport, harnașamente pentru utilizare în
sport, inele pentru sport, mănuși (accesorii de
joc), protecții de corp pentru sport, protecții
de piept pentru sport, protecții pentru gât
folosite în sport, seturi de bare pentru exerciții
fizice, tensionate cu arc, cartușe de cerneală,
neumplute, pentru fotocopiatoare, cartușe de
toner, goale, pentru fotocopiatoare, copiatoare
(electrostatice), copiatoare (termice), adaptoare
pentru imprimante, cabluri pentru imprimante,
cartușe cu cerneală solidă pentru imprimante
cu jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă, scanere
3d, scannere portabile, aparate de formare
de imagini pentru amprente digitale, cititoare
de coduri optice, cititoare optice, mouse-
uri scaner, scaner de mână, scanere 3d
portabile, scanere electronice, scanere optice,
scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
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de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fara fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, casti fara
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru mp3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare de
semnale audio și video, huse de protecție
pentru playere mp3, magnetofoane cu casete
audio, megafoane, microfoane, microfoane
pentru aparate de jocuri electronice portabile,
microfoane pentru aparate de jocuri video
de larg consum, minicăști de urechi, mixere
audio, înregistrarea sunetelor (aparate pentru
-), mp3-playere, mufe pentru microfon, pedale
pentru controlul volumului, pedale wah-wah,
pedale pentru efecte electronice destinate
utilizării cu amplificatoare de sunet, playere
de muzica portabile, plăci de circuite audio,
portavoce, prize duble pentru căști, procesatoare
de efecte de chitară, procesoare de sunet,
proiectoare audio, radiocasetofoane, radio
(aparate de -) pentru mașini, radio (aparate
de -) pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,

afisaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2d, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3d, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (lcd) pentru sisteme home
cinema, ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane de afișare cu cristale lichide, ecrane
de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni mari,
ecrane de computer, ecrane de proiecție, ecrane
de proiecție pentru filme artistice, ecrane de
televizor, ecrane fluorescente, ecrane optice
pentru vizualizare, ecrane interactive cu imagini
grafice, ecrane tactile, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane video, filtre optice
pentru ecrane, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, firme de neon, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate cinematografice, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
lcd (ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare lcd, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
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monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, proiecție (aparate de -), proiectoare,
proiectoare lcd, proiectoare lcd (cu ecrane cu
cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3d, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (led), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (oled-uri),
televizoare cu ecran cu cristale lichide (lcd),
televizoare cu plasmă, televizoare cu proiecție
laser, televizoare cu protocol de identificare
(ip - internet protocol), televizoare de mașină,
televizoare de înaltă definiție (hdtv), televizoare
digitale, televizoare prevăzute cu aparate de
înregistrare video, terminale de afișare grafică,
video recordere, unități de afișare video,
videoproiectoare, videocasetofoane, aparate
de fotografiat, aparate de filmat ultrarapide,
aparate de centrare a diapozitivelor, aparate de
fotografiat digitale, aparate de lustruire pentru
fotografii, aparate de mărit (fotografie), aparate
de redare a imaginii, amplificatoare de frecvență
audio, amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cd-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru cd-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive

de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3d, monitoare pentru tabletă, ochelari 3d pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare fm, unități de cd-
rom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-rom-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (sd), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (lp-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de
memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru cd-uri,
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huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator, memorie flash, stickuri de memorie,
memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi de
date electronice, suporturi de date care pot
fi citite de mașini, suporturi de date lizibile
mecanic înregistrate cu ajutorul unor programe,
suporturi de date magnetice, suporturi de stocare
a datelor, suporturi de înregistrare (optice),
suporturi de înregistrare (magnetice), suporturi
digitale de înregistrare, suporturi optice de date,
unități de bandă magnetică pentru computere,
unități de memorie electronice, unități de hard
disk magnetice, unități de discuri magnetice,
unități de stocare (ssd), unități de stocare hibride
(sshd), unități de recuperare pentru protecția
datelor, unități de memorie semiconductoare,
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, unități optice
pentru stocarea datelor, unități pentru copii
de siguranță pentru calculatoare, calculatoare
de buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
calculatoare electronice de buzunar, dispozitive
de calculat, componente și piese de calculator,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri ram (memorie cu
acces aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri
de expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru pc, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare

portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru cd-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate cu
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energie solară, huse pentru telefoane (special
adaptate), dopuri antipraf pentru telefoane
celulare, baterii auxiliare pentru telefoane
mobile, difuzoare suplimentare pentru telefoane
mobile, memorii externe pentru telefoane
celulare, aplicații software pentru telefoane
mobile, microfoane de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, programe pentru sisteme de
operare pentru telefoane inteligente, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, echipamente pentru utilizarea fără
mâini a telefoanelor mobile, adaptoare de
gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, cupoane care
pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și
celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate, accesorii
de mobilier pentru păpuși, accesorii pentru copt
și gătit de jucărie, accesorii pentru haine de
păpuși, accesorii pentru păpuși, aeronave de
jucărie, animale de jucărie, animale de jucărie
cu motor, aparate pentru jocuri, arme de jucărie,
arme ninja de jucărie, armură de jucărie, avioane
de jucărie, baloane, baghete magice de jucărie,
avioane de jucărie cu telecomandă, bani de
jucărie, bastoane luminoase cu leduri (jucării),
bastoane pentru majorete, biciclete de jucărie,
bile de joc, binocluri de jucărie, bowling (jocuri),
bărci de jucărie, bărci de jucărie în miniatură,
camioane de jucărie, capse detonante (jucării),
case de jucărie modulare, case de păpuși,
castele de jucărie, căluți-balansoar (jucării),
cărucioare de jucărie, cărucioare pentru păpuși,

căsuțe de jucărie, căști pentru păpuși, chitare
de jucărie, corturi de joacă, covoare de joacă
puzzle (jucării), cozi de zmeu, console de jocuri
portabile, cutii de scrisori de jucărie, cuburi de
construcții care pot fi îmbinate (jucării), cuburi
de construit magnetice fiind jucării, crose de
jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii pentru
accesorii de joacă, decorațiuni pentru căsuțe
de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
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puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi de
tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate, vehicule robot de jucărie
care se transformă, yoyo, zmeie, apărătoare
pentru ochi (harnașament), articole vestimentare
pentru câini, botnițe, costume pentru animale,
geci pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, hamuri (harnașament), jambiere pentru
animale, lese pentru câini, îmbrăcăminte pentru
câini, îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte
pentru câini, zgărzi electronice pentru animale
de companie, zgărzi pentru animale, zgărzi
pentru animale de companie, zgărzi pentru câini,
zgărzi pentru animale de companie, care conțin
informații medicale, zgărzi pentru pisici, articole
de voiaj, bagaje (pentru călătorie), borsete
pentru bărbați, curele de bagaje cu încuietori,
cutii de machiaj, cutii de transport, geamantane,
genți de muzică, genți de plajă, genți de voiaj cu
rotile, genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți impermeabile,
genți pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți sport de uz general, genți tip
sac, ghiozdane, ghiozdane școlare, huse
pentru bagaje, huse pentru încălțăminte, mini-
rucsacuri, portchei, portmonee de uz general,
portofele, inclusiv portcarduri, rucsacuri, pungi
personalizate suveniruri, sacoșe de cumpărături
din pânză, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe textile
pentru cumpărături, săculețe, săculețe cu
cordon, seifuri, seifuri electronice, seifuri,
electronice, seifuri metalice, seifuri rezistente la
foc, seifuri (metalice sau nemetalice), case de
bani (seifuri), seifuri metalice rezistente la foc,
dulapuri metalice rezistente la foc (seifuri), seifuri
metalice sub formă de carte, cutii metalice de
valori și seifuri, cutii de valori și seifuri, din metal,

agățătoare metalice pentru tablouri, bidoane
(recipiente) metalice pentru lapte, perii pentru
aspiratoare, mașini pentru spălat ustensile,
coșuri pentru ustensile pentru mașinile de spălat
vase, unelte de găurit utilizate cu mașini, unelte
de găurit pentru prese de perforat, unelte de
găurit cu coloană sub formă de mașini, unelte
cu sanie de glisare pentru mașini de găurit,
burghie pneumatice, adaptoare pentru burghie
(piese pentru mașini), burghie sub formă de
unelte electrice fără fir, șurubelnițe tubulare,
șurubelnițe electrice, șurubelnițe, pneumatice,
șurubelnițe pneumatice, capete de șurubelnițe
pentru șurubelnițe electrice, șurubelnițe reglabile
(electrice), mini-șurubelnițe electrice, șurubelnițe
acționate electric, șurubelnițe multifuncționale
(acționate electric), șurubelnițe acționate cu
motor, șurubelnițe de precizie (acționate
electric), șurubelnițe cu cap tubular (dispozitive),
capete de șurubelnițe pentru mașini, șurubelnițe
multifuncționale de mână (acționate electric),
dispozitive de curățat cartofi (mașini electrice),
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini de curățare prin aspirare (aspiratoare),
mașini de aspirare de uz casnic, mașini electrice
de uz casnic pentru aspirare, mașini de aspirare
pentru curățarea de impurități, distribuitoare
de săpun, mașini pentru frământat aluatul,
mașini pentru rularea aluatului (electrice), mașini
electrice pentru divizarea aluatului, mașini de
frământat aluat (acționate electric), furculițe,
furculițe biodegradabile, furculițe și linguri,
furculițe de salată, cuțite, furculițe și linguri,
furculițe din metal prețios, furculițe de unică
folosință, tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
furculițe de masă din oțel inoxidabil, linguri,
furculițe și cuțite de masă din plastic, linguri,
furculițe și cuțite de masă pentru bebeluși,
fiare de călcat, fiare de călcat electrice,
fiare de călcat, non-electrice, fiare de călcat
electrice cu abur, fiare de călcat electrice
cu temperatură controlată, mașini de găurit
cu percuție (unelte acționate manual), mașini
de găurit tip presă (unelte acționate manual),
burghie, burghie pentru dulgheri, vârfuri de
burghie pentru burghie manuale, burghie (unelte
manuale), vârfuri de burghie manuale, suporturi
portabile de burghie pentru burghie cu acționare
manuală, alonje pentru burghie de filetat,
burghie rotative (unelte acționate manual),
burghie de zidărie pentru unelte manuale,
burghie elicoidale destinate utilizării cu scule cu
acționare manuală, plantatoare conice, acționate
manual, bricege, bricege multifuncționale,
foarfece de grădină, șurubelnițe, șurubelnițe
neelectrice, șurubelnițe (unelte manuale),
șurubelnițe flexibile (neelectrice), mini
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șurubelnițe neelectrice, vârfuri de șurubelnițe
pentru șurubelnițe cu acționare manuală,
șurubelnițe de precizie neelectrice, șurubelnițe
cu cap tubular (unelte manuale), dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de curățat
cartofi (instrumente manuale), dispozitive de
curățat boabele de porumb, acționate manual,
aparate de epilat, lame de ras, aparate de
tuns părul, non-electrice, aparate electrice de
tuns barba, aparate de tuns părul, electrice și
acționate cu baterii, lămpi de blitz, biberoane,
protecții pentru biberoane, recipiente pentru
biberoane, biberoane pentru sugari, sticle
pentru biberoane, biberoane pentru bebeluși,
biberoane pentru hrănirea sugarilor, dispozive
de închidere pentru biberoane, sterilizatoare
pentru biberoane, încălzitoare pentru biberoane,
încălzitoare electrice de biberoane, aparate
pentru încălzirea biberoanelor, aparate pentru
încălzirea biberoanelor pentru bebeluși,
încălzitoare electrice de uz casnic pentru
biberoane, dispozitive de încălzire a sticlelor,
oale electrice, oale de gătit electrice, oale
electrice sub presiune, oale electrice cu
aburi pentru orez, oale cu abur electrice
pentru gătit, oale electrice cu aburi pentru
legume, oale de gătit sub presiune, electrice,
fiare de călcat cu aburi pentru articole
vestimentare, huse ajustabile din materiale
textile pentru capete de fiare de călcat cu aburi
pentru articole vestimentare, frigări (ustensile
de bucătărie), ustensile de gătit electrice,
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), lanterne de biciclete,
lanterne pentru biciclete, lămpi electrice, lămpi
fluorescente, lămpi flexibile, lămpi decorative,
lămpi reflectoare, lămpi de buzunar, lămpi
de siguranță, lămpi cu gaz, lămpi electrice
incandescente, suporturi pentru lămpi, filtre
pentru lămpi, becuri de lămpi, lămpi cu picior,
lămpi de iluminat, globuri de lămpi, lămpi cu
halogen, lămpi de gaz, lămpi de birou, lămpi
cu ulei, reflectoare de lămpi, lămpi din sticlă,
lămpi pentru camping, lămpi cu led, lămpi
de acvariu, lampi de podea, lămpi pentru
corturi, lămpi de masă, lămpi pentru cărți,
lămpi electrice de noapte, ornamente superioare
pentru lămpi, lămpi de căutare portabile, lămpi
portabile (pentru luminat), suporturi pentru lămpi
neelectrice, lămpi pentru instalații electrice,
lămpi pentru iluminat festiv, candelabre electrice,
ornamente care atârnă pentru candelabre,
abajururi, abajururi (suporturi de -), abajururi
opace pentru lumini, abajururi opace pentru
lămpi, abajururi pentru surse de lumină, abajururi
pentru lămpi de masă, abajururi de sticlă pentru

lămpi, accesorii de iluminat pentru exterior,
aparate de iluminat, aplice de perete, aparate
decorative electrice de iluminat, aparate de
iluminat fluorescente, bare luminoase, bastoane
luminoase chemiluminiscente, becuri cu led,
becuri fluorescente, benzi de lumină, cabluri
luminoase pentru iluminat, corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat arhitectural, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în jos, corpuri
de iluminat care proiectează lumina în sus,
corpuri de iluminat cu led, corpuri de iluminat
de siguranță, corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de
iluminat incandescent, corpuri de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat pentru iluminat festiv,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, corpuri suspendate
de iluminat fluorescent, difuzoare (iluminat),
sterilizatoare pentru periuțe de dinți, vitrine
pentru fermentarea aluatului, aparate pentru
fermentarea aluatului, aparate pentru încetinirea
procesului de dospire a aluatului, cărucioare
mici pentru transportul copiilor, scaune pentru
transportul copiilor folosite în vehicule, scaune
auto pentru copii, scaune auto portabile
pentru copii, scaune înălțătoare pentru copii,
pentru vehicule, scaune pentru copii folosite
în vehicule, scaune auto de siguranță pentru
copii, scaune pentru copii adaptate pentru
biciclete, perne pentru copii pentru scaunele
vehiculelor, scaune pentru copii pentru utilizare
în mașini, scaune de siguranță pentru copii
(pentru vehicule), scaune de siguranță pentru
copii pentru automobile, hamuri de siguranță
pentru copii, pentru scaune de vehicule,
scaune de siguranță pentru bebeluși și copii
pentru vehicule, elemente de securizare pentru
copii pentru scaunele de vehicule, dispozitive
de securizare pentru copii utilizate pentru
scaunele de vehicule, hamuri de siguranță
pentru scaune auto speciale pentru copii (pentru
vehicule), suporturi de centuri de siguranță
pentru copii pentru scaune de automobile,
scaune de siguranță adaptate pentru a fi
utilizate de copii în vehicule, coșuri pentru
cărucioare de copii, suporturi pentru bidoane
pentru bicicletă, suporturi pentru bidoane de
apă pentru biciclete, biciclete, biciclete sport,
biciclete motorizate, biciclete electrice, biciclete
pliabile, biciclete de cicloturism, amortizoare
pentru biciclete, portbagaje pentru biciclete,
biciclete de munte, biciclete pentru curse,
biciclete cu pedale, claxoane pentru biciclete, roți
de biciclete, biciclete pliabile electrice, biciclete
pentru copii, biciclete fără pedale (vehicule),
roți ajutătoare pentru biciclete, roți stabilizatoare
pentru biciclete, componente structurale de
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biciclete, roți libere pentru biciclete, trotinete
(vehicule), trotinete cu pedale, motociclete, mini-
motociclete, motociclete electrice, motociclete
de teren, cutii pentru ceasuri (de perete, de
mână etc.), ceasuri, ceasuri deșteptătoare,
ceasuri mecanice, ceasuri sportive, ceasuri
solare, ceasuri digitale, ceasuri electrice, ceasuri
automate, brățară (ceasuri cu -), piese pentru
ceasuri, ceasuri cu embleme, cutii pentru
ceasuri, ceasuri din aur, ceasuri de șemineu,
ceasuri de cronometrare, ceasuri cu ceramică,
ceasuri de buzunar, ceasuri cu cuarț, ceasuri de
masă, ceasuri deșteptătoare electronice, ceasuri
de damă, accesorii pentru ceasuri, cadrane
pentru ceasuri, ceasuri de mână, ceasuri de
birou, ceasuri și ceasuri de mână în general,
brățări metalice pentru ceasuri, ceasuri digitale
comandate electronic, portchei (decorațiuni
mici sau brelocuri), brelocuri sub formă de
bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele), inele
pentru chei (decorațiuni mici sau brelocuri) din
metale prețioase, pensule, pensule de caligrafie,
pensule de pictat, pensule pentru decoratori,
pensule pentru desen, pensule pentru artiști
plastici, pensule pentru aplicarea vopselelor,
cutii pentru vopsele și pensule, suporturi pentru
pensule de scris, vase de curățat pensule de
caligrafie, suporturi pentru agățat pensule de
scris, pensule de scris pentru caligrafie la sol,
mânere din plastic pentru pensule și perii de
vopsit, role de bambus utilizate ca suporturi
pentru pensule de scris, role pentru zugrăvit
(trafalete), tăvi (țe) pentru pictat și zugrăvit,
picturi (tablouri) înrămate sau nu, decorațiuni
de hârtie pentru masă, decorațiuni din hârtie
pentru prăjituri, decorațiuni din carton pentru
alimente, decorațiuni din hârtie pentru petreceri,
decorațiuni din decupaje de hârtie, decorațiuni
din hârtie pentru alimente, decorațiuni de
perete din hârtie, decorațiuni de petreceri din
hârtie metalică, decorațiuni adezive de perete,
realizate din hârtie, table albe cu proprietăți
magnetice, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, portbebeuri pentru
transportul copiilor, marsupii pentru transportul
copiilor mici, suporturi de prins pe corp pentru
transportul copiilor, cadre de pus în spate pentru
transportul copiilor, premergătoare pentru copii,
premergătoare pentru bebeluși, scaune de copii,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
perne de susținere folosite la scaunele de
siguranță de mașină pentru copii, coșuri pentru
copii, coșuri de dormit pentru nou-născuți, coșuri
de dormit portabile pentru nou-născuți, mese
de toaletă, mese de toaletă (mobilier), mese de
toaletă cu oglinzi formate din trei părți, grilaje
nemetalice de protecție pentru bebeluși, copii

și animale de companie (mobilier), accesorii
pentru perdele, bare pentru perdele, glisiere
pentru perdele, tablouri de agățat chei, rame
din lemn pentru tablouri, șipci pentru rame de
tablouri, rame pentru tablouri și fotografii, rame
de tablouri (baghete pentru -)(șipci), baghete
pentru rame de tablouri (șipci), rame pentru
tablouri (nu din metale prețioase), bidoane
de plastic pentru depozitare, capcana viselor
(decorațiuni), decorațiuni pentru uși, din plastic,
decorațiuni de perete, din lemn, decorațiuni din
plastic pentru petreceri, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din lemn, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, table școlare magnetice folosite la
prezentări, oglinzi (fixe, care nu sunt portabile),
oglinzi (mobilier), oglinzi decorative, oglinzi
pentru pudriere, oglinzi de mână, oglinzi de
buzunar, oglinzi de baie, oglinzi de perete, oglinzi
personale compacte, oglinzi pentru bărbierit,
oglinzi care se înclină, ștergătoare (perii), perii
cosmetice, perii pentru încălțăminte, perii pentru
încălțăminte, perii pentru pantofi, perii de toaletă,
perii pentru pardoseală, perii pentru haine,
perii pentru șemineuri, perii pentru sticle, perii
pentru gazon, perii cu mop, perii de praf,
perii de curățare, suporturi pentru perii, perii
pentru păr, perii de firimituri, perii pentru vană,
perii pentru țevi, perii pentru parchet, perii
pentru pilă, perii neelectrice pentru covoare, perii
pentru curățarea mașinilor, perii (cu excepția
pensulelor), perii de dinți electrice, mânere
nemetalice pentru perii, perii pentru curățarea
covoarelor, perii pentru îngrijirea animalelor, perii
pentru înlăturarea scamelor, perii pentru animale
de companie, suporturi pentru perii pentru closet,
perii pentru mesele de biliard, perii de sârmă
pentru cai, mânere din plastic pentru perii, perii
de dinți pentru animale, perii pentru tetine de
biberon, perii de curățare a grătarelor, perii
cu recipient pentru detergent, perii adaptate
pentru curățarea carafelor, perii de sârmă pentru
curățat, perii pentru curățarea instrumentelor
muzicale, perii pentru curățarea instrumentelor
medicale, suporturi pentru periile de wc,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, perii pentru curățarea
biberoanelor pentru bebeluși, perii pentru toaleta
animalelor de companie, raclete pentru pantofi
prevăzute cu perii, perii pentru curățarea ciocului
de ceainic, perii de curățat profiluri de ferestre,
perii pentru curățarea articolelor de încălțăminte,
perii cu aer cald pentru păr, perii de curățat
roți de automobile, perii pentru curățarea
componentelor de biciclete, perii destinate
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utilizării la nuanțarea părului, perii electrice
pentru animale de companie, pensule pentru
patiserie, pensule pentru alimente, pensule
pentru uns carnea, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru contur de ochi, mopuri, găleți
pentru mop, capete de mop, storcătoare de
găleată pentru mop, găleți cu storcător pentru
mop, găleți prevăzute cu storcător pentru mop,
perii pentru biberoane, recipiente neelectrice
pentru încălzirea biberoanelor, infuzoare de
ceai, infuzoare de ceai din metale prețioase,
infuzoare de ceai, nu din metale prețioase,
aale de gătit sub presiune, neelectrice, aerator
placinta, acoperitoare pentru alimente, izolante
și pliabile, agitatoare de cafea, recipiente
termoizolante pentru alimente, amestecătoare
de fructe utilizate pentru cocteiluri, de tip pistil,
aparate de făcut vafe, neelectrice, aparate de
gătit cu aburi, neelectrice, aparate de gătit sub
vid, aparate de ras brânză cu sită, aparate
de măcinat alimente cu acționare manuală,
furculițe de servit, furculițe pentru grătar, furculițe
pentru friptură, furculițe de servit paste, veselă,
altele decât furculițe, cuțite și linguri, veselă,
altele decât cuțite, furculițe și linguri, ustensile
de bucătărie, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, articole pentru gătit și pentru
servit masa, altele decât furculițe, cuțite și
linguri, oale de gătit, suporturi pentru oale,
oale neelectrice pentru făcut conserve (oale
sub presiune), oale duble pentru bain-marie,
oale pentru gătire lentă (neelectrice), oale de
gătit sub presiune, suporturi pentru capace
de oale, raclete pentru tigăi și oale, oale cu
presiune (vase de bucătărie), oale de fiert sub
presiune, neelectrice, oale și tigăi pentru gătit
(non-electrice), oale de gătit pentru utilizare în
cuptoare cu microunde, suporturi pentru fiare
de călcat, ustensile de bucătărie, ustensile
pentru copt, ustensile de menaj, bucătărie
(ustensile de -), tocătoare din lemn (ustensile),
ustensile de gătit, neelectrice, spatule (ustensile
de bucătărie), ustensile de zdrobit alimentele,
grătare (ustensile pentru gătit), forme (ustensile
de bucătărie), veselă (ustensile de uz casnic),
suporturi pentru ustensile de bucătărie, ustensile
de bucătărie din silicon, grătare (ustensile
de bucătărie neelectrice), ustensile casnice și
de bucătărie, suporturi de farfurii (ustensile
de masă), separatoare de ouă (ustensile
de bucătărie), site de cenușă (ustensile
de menaj), produse de fragezire (ustensile
de bucătărie), coșuri din sârmă (ustensile
de bucătărie), ustensile de bucătărie pentru
pregătirea grătarului, răzătoare (ustensile de uz
casnic neelectrice), prese de usturoi (ustensile
de bucătărie), linguri de amestecat (ustensile

de bucătărie), forme din aluminiu (ustensile
de bucătărie), prese de tortilla, neelectrice
(ustensile de bucătărie), polonice (ustensile de
menaj sau de bucătărie), linguri pentru gătit și
servit (ustensile de bucatarie), bile de spălat
rufe utilizate ca ustensile de menaj, șnururi din
materiale textile pentru draperii, pături pentru
pătuțuri, pături tip pled, apărători pentru pătuțuri
(lenjerie de pat), articole textile utilizate ca
lenjerie de pat, așternuturi cu volane, baldachine
pentru paturi, cearșafuri, cuverturi de pat (pături),
cuverturi de pat cu volane, cuverturi de pat
din hârtie, cuverturi din eponj, cuverturi de
pat matlasate, cuverturi din materiale textile,
cuverturi matlasate, cuverturi matlasate (lenjerie
de pat), cuverturi matlasate cu umplutură din
mătase, cuverturi pentru canapele, cuverturi
pentru pat (pături) confecționate din bumbac,
cuverturi pentru pat (pături) din fibre sintetice,
cuverturi pentru paturi pentru copii, cuverturi
pentru pătuțuri, căptușeli pentru saci de dormit,
cuverturi tricotate, fețe de pernă, fețe de pernă
din hârtie, fețe de plapumă, huse de saltea
ajustabile, huse pentru pilote și plăpumi, huse
pentru saltea, huse pentru saltele, huse textile
pentru plapume, lenjerie de pat pentru bebeluși,
lenjerie pentru pătuțuri, lenjerii de pat cu falduri,
lenjerii de pat cu volane, lenjerii de pat din
material textil nețesut, lenjerii de pat și fețe de
mese, lenjerii din frotir, învelitori de pat, pilote
(plăpumi din puf de gâscă), plăpumi, plăpumi cu
puf de gâscă, plăpumi de puf, pături absorbante,
pături de bumbac, pături de lână, pături de
pat din mătase, pături de picnic, pături din
mătase, pături pentru bebeluși, pături pentru
animale de companie, pături pentru picnic,
pături pentru nou-născuți, decorațiuni de perete,
țesături pentru decorațiuni interioare, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, premergătoare
de jucărie, ceasuri de jucărie, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, biciclete
statice de antrenament, trotinete, decorațiuni
din bomboane pentru prăjituri, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), decorațiuni
din ciocolată pentru articole de cofetărie,
decorațiuni florale (naturale), decorațiuni
florale (proaspete), râșnițe pentru condimente
(neelectrice), instrumente (manuale) pentru
desfacerea homarilor, bidoane de apă pentru
biciclete, bidoane pentru sport, vândute fără
conținut, bidoane de apă goale pentru biciclete,
flacoane pentru parfum, flacoane de sticlă
(recipiente), recipiente pentru loțiuni, goale,
de uz casnic, recipiente pentru săpun, boluri
pentru decorațiuni florale, sticlă (pulbere de -)
pentru decorațiuni, decorațiuni de perete din
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porțelan, decorațiuni de perete din teracotă,
decorațiuni din porțelan pentru torturi, dispozitive
non-electrice de curățat covoare, candelabre
non-electrice, candelabre non-electrice din
metale prețioase, bureți de baie din plasă de
nailon pentru curățarea corpului, distribuitoare
de șervețele, distribuitoare pentru cosmetice,
periuțe de dinți, periuțe de dinți manuale,
recipiente pentru periuțe de dinți, cutii pentru
periuțe de dinți, peri pentru periuțe de dinți,
suporturi pentru periuțe de dinți, capete pentru
periuțe de dinți electrice, truse de îngrijire
dentară conținând periuțe de dinți și ață
dentară, periuțe de dinți care se pun pe degete
pentru bebeluși, dozatoare de aluat pentru
bucătărie, forme de copt, forme de copt prăjituri,
forme de copt pentru prăjituri, forme de copt
pentru patiserie, tăvi și forme de copt, tăvi și
forme de copt (nu jucării), forme pentru copt
din carton de unică folosință, cabluri pentru
atârnarea tablourilor, sfoară de agățat (tablouri
etc.), perdele plisate, perdele dantelate, perdele
pentru ușă, căptușeli pentru perdele, perdele
pentru duș, articole pentru acoperirea ferestrelor,
baldachine (draperii textile), baldachine cu
volane, draperii, draperii (perdele groase),
draperii din materiale textile gata confecționate,
draperii din plastic gata confecționate, draperii
opace, jaluzele plisate, materiale textile sub
formă de elemente și accesorii pentru ferestre,
materiale textile utilizate ca acoperiri pentru
ferestre, mochetă (perdele), perdele de duș
din materiale textile ignifuge, perdele de duș
din materiale textile sau din materiale plastice,
perdele din materiale plastice, perdele din
materiale textile sau din materiale plastice,
perdele din plastic pentru cabine de duș, perdele
din vinil, perdele mici confecționate din materiale
textile, perdele și draperii confecționate, perdele
și draperii confecționate din materiale textile,
perdele și draperii de interior și exterior,
produse din materiale textile pentru acoperirea
ferestrelor.

───────

(210) M 2020 08288
(151) 16/11/2020
(732) VALERIU BARCAN, STR.

FABRICA DE GHEATA NR. 6,
BL. 89, SC. A, ET. 4, AP.20,
BUCURESTI, 000000, ROMANIA

(540)

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

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

───────

(210) M 2020 08289
(151) 16/11/2020
(732) MELANIA NEMETI,

ALE.NECTARULUI NR.4, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

MD Miarma Designs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor terţi,
în special articole de încălţăminte și accesorii
(cu excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de magazin
fizic sau on-line de comercializare cu amănuntul
şi/sau cu ridicată, servicii de import-export.

───────

(210) M 2020 08290
(151) 16/11/2020
(732) DANIEL - SEPTIMIU TĂMAȘ, STR.

LĂCRĂMIOARELOR NR. 7, BL. T1,
SC. 2, AP. 26, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Enjoy DRESSUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 02.03.23

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

9. Aplicații software pentru web, software pentru
jocuri, software de joc interactiv, jocuri de

calculator descărcabile, software descărcabil
pentru jocuri, programe pentru jocuri pe
calculator, programe pentru jocuri pe computer,
programe de jocuri interactive de calculator,
software pentru jocuri de calculator utilizat
jocuri interactive online, programe pentru jocuri
video interactive, software pentru dezvoltare
de jocuri, publicații electronice care conțin
jocuri descărcabile, software pentru jocuri video
pe calculator, programe descărcabile pentru
jocuri pe calculator, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),
software pentru jocuri de calculator, descărcabil,
programe de calculator interactive, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software pentru aplicații
de calculator cu jocuri intercative, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării pe
telefoanele mobile și celulare, software pentru
jocuri pe calculator, descărcabil dintr-o rețea
globală de calculatoare, jocuri on line interactive
pentru fete , si anume, machiaj, modă, coafură,
decorare, de gătit, puzzle-uri, furnizate prin
intermediul unui calculator sau al unei platforme
mobile, software descărcabil pentru jocuri de
calculator într-o rețea informatică mondială și
de pe dispozitive fără fir, software pentru
administrarea de jocuri intercative, software de
divertisment interactiv, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software interactiv
de divertisment pentru folosirea cu calculatoare
personale, toate cele susmenţionate doar în
domeniul jocurilor interactive pentru fete, în
special online, și anume, jocuri de machiaj,
modă, coafură, jocuri de gătit, puzzle-uri, jocuri
de decorare.
41. Furnizare de informații prin intermediul
paginilor web pentru jucători cu privire la
scorurile lor la jocuri, servicii de jocuri
online, servicii privind jocurile interactive,
servicii de jocuri de calculator interactive,
servicii de divertisment cu jocuri pe calculator
și jocuri video, servicii pentru organizarea
de jocuri, furnizare de jocuri on-line pe
calculator, furnizarea de jocuri de calculator
online interactive, servicii de divertisment prin
intermediul jocurilor video, jocuri on-line printr-
o rețea de calculatoare, jocuri pe internet
(care nu pot fi descărcate), furnizare de
informații on-line cu privire la jocuri de
calculator și la îmbunătățirea jocurilor de
calculator, punere la dispoziție de jocuri prin
intermediul unui sistem informatic, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului cu
jocuri pe calculator, servicii de jocuri furnizate
prin intermediul comunicațiilor, pe calculatoare
sau telefoane mobile, furnizarea unei reviste

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#FFC838), roz (HEX #24D5E4,
#9026E4), albastru (HEX #F52D90)
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online care conține informații în domeniul
jocurilor de calculator, servicii de jocuri de
realitate virtuală furnizate online dintr-o rețea
de calculatoare, servicii de jocuri furnizate în
rețele de calculatoare și rețele globale de
comunicații, furnizarea unui joc pe calculator
care poate fi accesat în toată rețeaua de către
utilizatorii rețelei, furnizare de jocuri interactive
pe calculator cu jucători multipli, prin internet
și rețele de comunicații electronice, furnizarea
unui joc pe calculator care poate fi accesat de
utilizatori într-o rețea globală și/sau pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o bază
de date electronică sau într-o rețea globală
de comunicații, divertisment interactiv on-line,
furnizare de jocuri de calculator on-line, servicii
de divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, furnizare
de informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet,
servicii în domeniul jocurilor electronice, care
includ jocuri de calculator furnizate on-line sau
printr-o rețea globală de calculatoare, furnizare
online de informații cu privire la strategii pentru
jocuri pe calculator și jocuri video, activități de
club legate de jocuri interactive, și anume sub
forma creării și achiziționării de îmbrăcăminte
și accesorii virtuale pentru utilizare pe păpuși
virtuale (divertisment), toate cele susmenţionate
doar în domeniul jocurilor intercative pentru fete,
în special online, și anume, jocuri de machiaj,
modă, coafură, jocuri de gătit, puzzle-uri, jocuri
de decorare.
42. Elaborare de programe de calculator pentru
jocuri video și jocuri pe calculator, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, dezvoltare
de programe pentru jocuri de calculator, servicii
tehnice pentru descărcarea de jocuri video,
elaborare de programe de calculator pentru
jocuri pe calculator, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru jocuri de calculator și software pentru
realitate virtuală, găzduire de facilități on-line
pentru efectuarea de discuții interactive, prestare
de servicii de asistență online pentru utilizatorii
de programe de calculator, găzduire de aplicații
interactive, creare de animatii computerizate
(programare), creare şi programare de jocuri şi
portaluri de jocuri, software pentru furnizarea
de pagini web pentru ca utilizatorii să joace
jocuri online, toate cele susmenţionate doar
în domeniul jocurilor interactive pentru fete, în
special online, și anume, jocuri de machiaj,

modă, coafură, jocuri de gătit, puzzle-uri , jocuri
de decorare.

───────

(210) M 2020 08291
(151) 16/11/2020
(732) ANDREI FLOREA, STR.

HĂRMANULUI NR. 168, AP. 3,
JUD. BRASOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011653, ROMANIA

(540)

Fresh Factory Artizani
de sucuri faine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.15

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

32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi răcoritoare, aperitive, nealcoolice,
preparate pentru fabricarea băuturilor, cidru,
nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice, băuturi
energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de fructe
nealcoolice, nectaruri de fructe, nealcoolice,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor.
40. Conservarea alimentelor şi băuturilor,
pasteurizarea alimentelor şi băuturilor,
închirierea de maşini şi aparate pentru
procesarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 08292
(151) 20/11/2020
(732) CONSTANTIN-ROBERT

MUSTĂREAȚĂ, STR. ROZETULUI,
NR. 2A, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

PANDEMIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

25. 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, articole de
îmbrăcăminte brodate, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei,
costume de baie pentru copii, costume de
baie pentru femei, costume de baie întregi,
costume de bebeluși, costume de damă,
costume de dans, costume de gală, costume
de plajă, costume de ploaie, costume de seară,
costume din piele, costume dintr-o singură
piesă, costume informale (casual), costume
pentru bărbați, cravate, curele (accesorii
vestimentare), 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

(591) Culori revendicate: galben, galben 
auriu,galben deschis, galben închis
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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 (îmbrăcăminte), rochii de bal, rochii
din imitație de piele, rochii din piele, rochii
drepte, rochii lungi de seară, rochii pentru
femei, rochii pentru gravide, sacouri de gală,
salopete scurte, salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri, șaluri
de ocazie, sarafane, sarafane (rochii), seturi
de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri [articole
vestimentare], topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini [încălțăminte], bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,

ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.
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,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

252

articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei,
costume de baie pentru copii, costume de
baie pentru femei, costume de baie întregi,
costume de bebeluși, costume de damă,
costume de dans, costume de gală, costume
de plajă, costume de ploaie, costume de seară,
costume din piele, costume dintr-o singură
piesă, costume informale (casual), costume
pentru bărbați, cravate, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte pentru
femei, impermeabile, jachete, jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport, jachete casual,
jachete cu două fețe, jachete cămașă, jachete de
seară, îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru nou
născuți, îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu
protecția contra vântului, jachete [îmbrăcăminte],
jachete de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din

tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
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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, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.

───────

(210) M 2020 08293
(151) 16/11/2020
(732) ROMULUS SORIN NICULESCU,

BD. AVERESCU NR. 7A, CORP
A, ET.11, AP. 35 SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CONSTANTIN
DANIEL NR. 4, PARTER, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PZX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate, instrumente şi cabluri pentru
electricitate, aparate pentru îndrumarea în
trafic (mecanice), dispozitive audio-vizuale şi
fotografice, cabluri de semnal pentru IT/AV şi
telecomunicaţii, dispozitive pentru stocarea de
date, echipamente pentru comunicare, aparate
şi instrumente pentru acumularea şi stocarea
curentului electric, componente electrice şi
electronice, aparatură de alimentare cu energie
continuă (baterii), aparate de transmisie în
reţea, amplificatoare de putere, amplificatoare
electrice, amplificatoare de distribuţie, huse
pentru telefoane, huse pentru telefoane
inteligente, huse pentru telefoane (special
adaptate), huse din piele pentru telefoane
mobile, huse cu tastatură pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, huse din pânză sau material textil pentru
telefoane mobile.
17. Articole confecţionate din cauciuc sintetic
folosite la absorbţia şocurilor, articole
confecţionate din cauciuc cu rol de amortizare
a şocului, ambalaje de protecţie de cauciuc,
ambalaj din cauciuc, folie de polipropilenă, alta
decât cea pentru împachetat.

───────
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(210) M 2020 08294
(151) 16/11/2020
(732) ANDRA-LUCIA MARTINESCU,

STR. MIRON CAPROIU NR.
38, JUD. PRAHOVA, BREAZA,
PRAHOVA, ROMANIA
MARIA CATALINA MOISESCU,
STR. MIRON CAPROIU NR.
38, JUD. PRAHOVA, BREAZA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

The DIASPORA INITIATIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, sondaje de opinie, administrare
de afaceri, servicii de relaţii media, studii de
relații cu publicul, servicii de relații cu publicul,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, afișaj electronic,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, activități
publicitare, în special cu privire la rețele de
telematică și de telefonie, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin

bloguri, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii de
publicitate politică, recrutare de operatori politici,
compilare de statistici politice, recrutare de
voluntari politici, realizare de sondaje de opinie
politice, consultanță în afaceri, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, servicii de
consultanță în afaceri privind organizarea
campaniilor de strângere de fonduri, consultanță
fiscală (contabilitate), consiliere (contabilitate)
fiscală, servicii de consultanță fiscală și asistență
la întocmirea declarațiilor fiscale, promovare
de evenimente speciale, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, audit financiar,
consultanță în domeniul auditului.
36. Servicii de finanțare politică, consultanță
pentru finanțare politică, servicii de strângere
de fonduri în scopuri politice, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, administrare de fonduri de investiții,
monitorizarea fondurilor de investiții, gestiunea
fondurilor de investiții, consultanță privind
fondurile de investiții, servicii de consultanță
financiară, expertiză fiscală, acordare de
consultanță fiscală (nu contabilitate), consiliere
financiară privind planificarea fiscală, servicii
de asigurare, servicii financiare, monetare
și bancare, asigurări, colectarea de fonduri
și sponsorizare, servicii de evaluare,
sponsorizarea financiară a evenimentelor
culturale, servicii în materie fiscală (nu
contabilitate), investiții financiare, gestiunea
investițiilor, finanțarea investițiilor, analiza
investițiilor, servicii de investiții.
41. Redactarea discursurilor politice,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
cursuri de limbi străine, cursuri de sprijin
pentru învățarea limbilor străine, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de
texte, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, traducere
lingvistică, activități de divertisment, sportive
și culturale, ateliere organizate în scopuri
culturale, organizare de conferințe, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, servicii de editare video pentru
evenimente, publicare multimedia, publicare de
cărți, publicare de calendare de evenimente,
publicare de buletine informative, publicare
de broșuri, publicare de anuare, publicare
de jurnale, publicare de ghiduri, hărți de

(591) Culori revendicate: albastru, turcoaz,
mov, lila, roz, verde, negru
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călătorie, registre cu orașe și liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, publicare
de documente, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare de publicații
periodice, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, servicii de editare audio și video,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații
audio și/sau video, servicii jurnalistice, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, creare (redactare)
de podcast-uri, difuzare de reportaje de către
agenții de știri, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, editare de cărți și recenzii, editare
de publicații, educație și instruire, organizare
de cursuri, seminare, publicarea de materiale
multimedia online, furnizare de materiale video
on-line, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile.
45. Servicii politice şi anume: consultanță
politică, organizarea reuniunilor politice, servicii
de lobby politic, servicii de comunicări politice,
consultanță pentru campanii politice, cercetare
și analiză politică, servicii de informare
politică, servicii juridice, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de rețele
sociale online accesibile prin aplicații mobile
descărcabile, servicii de rețele de socializare on-
line, servicii juridice pro bono, servicii în materie
de litigii, servicii de supraveghere juridică, servicii
de mediere, servicii de informare pe probleme
legale, servicii de consultanță juridică, servicii
de consiliere juridică, servicii de cercetare
de informații juridice, servicii de prezentare
personală, mediere, auditare a conformității de
reglementare.

───────

(210) M 2020 08295
(151) 16/11/2020
(732) LUCIAN-IOSIF ILIE, STR.

BAZAR, BL 2A, AP 11, JUD.
BUZAU, BUZAU, 120036, BUZĂU,
ROMANIA
CONSTANTIN-SORINEL RUSU,
STR. ZEFIRULUI NR. 47, JUD
BUZAU, BUZAU, 120014, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

Melifere

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08

clase:
30. Paste la conservă, preparate alimentare
preparate pe bază de tăieței, preparate din făină
de cartofi, amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, ananas pané, aperitive (tartine), baghete
umplute, banane pané, baozi (chifle umplute),
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, bibimbap (orez amestecat
cu legume și carne de vită), biluțe de brânză
(snackuri), 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, blat de pizza, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
boabe de porumb prăjite, burritos (mâncare
mexicană), chalupa (fel de mâncare mexicană),
chifle cu gem de fasole, chifle fierte în aburi
umplute cu carne tocată (nikumanjuh), chifle
umplute, chifle înăbușite umplute cu pastă de

(591) Culori revendicate: portocaliu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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fasole roșie, chimichanga, chipsuri de creveți,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb
cu gust de legume, chipsuri pe bază de
cereale, chipsuri taco, chipsuri tortilla, 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), crusta de pizza, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), feluri de mâncare în
special pe bază de orez, floricele cu caramel,
floricele de porumb, floricele de porumb pentru
preparare la cuptorul cu microunde, floricele de
porumb preparate, floricele de porumb învelite în
caramel, floricele de porumb învelite în caramel,
cu alune, floricele glasate cu zahăr, friganele
congelate, frigănele, fulgi, fulgi de cereale
uscate, fulgi de orez, fulgi pita, galuște chinezești
umplute (gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare
coreean pe bază de orez), gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, găluște de creveți,
găluște de orez, găluște din orez garnisite cu
pastă de fasole dulce (ankoro), găluști chinezești
gătite în abur (shumai, gătite), găluști de orez
acoperite cu pudră de fasole (injeolmi), gustări
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 rapide preparate cu
grâu, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din grâu
integral, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, gustări
sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri
în pâine, hot dog (sandvișuri), jeleu de hrișcă
(memilmuk), jiaozi (găluști umplute), lasagna,
lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri (sandvişuri),
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 liofilizate în care orezul este
ingredientul principal, mâncăruri liofilizate în care
pastele sunt ingredientul principal, 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 în special
pe bază de paste, mâncăruri preparate pe
bază de orez, mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă
de pizza, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat
învelit în alge marine, paella, paste făinoase
umplute, pateuri cu cârnați, pâine cu umplutură,
pătrățele cu ovăz, pizza, pizza (preparată),
pizza congelată, pizza conservată, pizza fără
gluten, pizza preparată, pizza refrigerată, pizza
proaspătă, pizza împăturită (calzone), pizze
negătite, plăcinte, plăcinte cu carne, plăcinte
cu carne de pasăre, plăcintă cu carne, plăcinte
cu carne de pasăre sau de vânat, plăcinte
cu carne (preparate), 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 carne de pasăre, produse de patiserie
conținând legume și pește, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
din legume și carne, produse din patiserie
congelate umplute cu carne, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, produse
pentru gustări preparate din pesmet, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), prăjitură de
orez tradițională coreană (injeolmi), produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
produse pentru gustări preparate din făină
de cartofi, produse pentru gustări preparate
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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 snacks preparate pe bază de porumb,
pufuleți de brânză, quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
quiche (tarte sărate), ramen (fel de mâncare
japonez pe bază de tăiței), ravioli, ravioli
(preparate), rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți,
rulouri cu ou, rulouri de alge marine deshidratate
(gimbap), rulouri de primăvară, rulouri de pâine
umplute, rulouri umplute, salate de paste,
salată de macaroane, salată de orez, sandviș
din brânză topită, sandviș din brânză topită
și șuncă, sandvișuri, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, sandvișuri care conțin file
de pește, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu pește, sandvișuri încălzite la grill,
sanvisuri continand carne de pui, sendvișuri
cu carne de curcan, snack-uri preparate din
făină de cartofi, snacksuri din grâu extrudat,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, spaghete
cu sos de roșii la conservă, spaghetti și
chiftele, spirale din porumb, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), taco, tartă de orez, terci de
dovleac (hobak-juk), tortillas, turte de mălai
fierte într-un înveliș de frunze, turte de orez
sote (topokki), turte din orez, turte din orez
învelite în ciocolată, tăiței chow mein (mâncăruri
pe bază de tăieței), tăiței prăjiți cu legume
(japchae), tăiței ramen, vafe congelate, won ton,
wonton, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, sare, mirodenii, arome și condimente,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
batoane de cereale și batoane energizante,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuiți graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri
de ciocolată caldă, produse de cofetărie pe
bază de arahide, arahide crocante, arome pe
bază de ciocolată, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane din aluat prăjit (youtiao),
bezele, biscuiti cu gust de brânză, biscuiți
crackers, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți crocanți, biscuiți de graham, biscuiți
sub formă de napolitane sărate, biscuiți sărați,
biscuiți sărați condimentați, boabe de cafea
învelite în zahăr, bomboane cu ciocolată, brioșe

cu fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budincă de griș, budinci
gata preparate, budincă de orez, budincă de
orez conținând stafide și nucșoară, budincă
pe bază de orez, chifle cu gem, chipsuri de
cofetărie pentru copt, 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 pentru produse de cofetărie și pâine,
ciocolată granulată, ciocolată nemedicinală,
ciocolată pentru glazuri, ciocolată tartinabilă,
ciocolată tartinabilă conținând nuci, cornuri,
cozonac pandoro, cozonaci, crema spumă
(dulce), creme englezești custard (deserturi la
cuptor), creme pe bază de cacao sub formă
de produse tartinabile, cremă de ciocolată
pentru pâine, cremă de ouă englezească,
budinci de orez, budinci yorkshire, budinci,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, creme pe bază de
ciocolată, creme tartinabile pe bază de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), deserturi cremă instant, deserturi
cu musli, deserturi pe bază de ciocolată,
deserturi preparate (pe bază de ciocolată),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri înghețate, dulciuri
înghețate pe băț, dulciuri nemedicinale care
conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de
lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri și
biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), flan, fondue
din ciocolată (produs de cofetărie), fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite
în ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide, fulgi din cremă
de unt și zahăr brun (butterscotch), garnituri
de ciocolată, gem de boabe de fasole învelit
într-o coajă moale pe bază de boabe învelite
în zahăr (nerikiri), gheață pentru produse de
cofetărie, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, halva, hârtie
comestibilă, hârtie de orez comestibilă, iepurași
de ciocolată, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, înghețate și dulciuri,
jeleuri de fructe (cofetărie), lapte de pasăre,
marțipan, marțipan din ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de migdale, migdale
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acoperite de ciocolată, măr pané, napolitane
din hârtie comestibilă, nuci macadamia trase în
ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), nuga, înlocuitor de cremă, înlocuitor
de marțipan, înlocuitori (ciocolată), înlocuitori
de ciocolată, pâine, 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), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, pateuri cu
ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate, prăjituri
din mei sau boabe de orez expandat legate
cu zahăr (okoshi), prăjituri dulci din orez
zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din orez
zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjitură
cu pâine, pâine indiană, praline cu napolitană,
produse alimentare care conțin ciocolată (ca
principal ingredient), produse de brutărie,
produse de brutărie fără gluten, produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse
de cofetărie cu aromă de praline, prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină
de orez cu zahăr (rakugan), produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare în
timpul unei diete pe bază de control al caloriilor,
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 făină, învelite în ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie nemedicinale sub formă de
jeleu, produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie pe bază de produse
lactate, produse de cofetărie umplute cu alcool,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse
de cofetărie și înghețate, produse de patiserie
din făină de cartofi, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse pe
bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, trufe cu rom (produse
de cofetărie), rulouri cu scorțișoară, sopapillas
(produse de patiserie, prăjite), sopapillas (pâine
prăjită), sosuri de ciocolată, specialități de
patiserie, spume, spume de ciocolată, spume
de desert (dulciuri), sufleuri ca desert, tablete
(dulciuri), taiyaki (prăjituri japoneze în formă
de pește cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, turte
indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe,
gofre, vată de zahăr, vla (cremă englezească
custard), cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), produse apicole (pentru
alimentaţia umană).

───────
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(210) M 2020 08297
(151) 16/11/2020
(732) NICOLAI DAMIAN, REPUBLICA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 144,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FANS W124 CLUB ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16; 18.01.09; 05.03.13

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

41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, servicii de cluburi de fani, administrare
(organizare) de servicii de divertisment, activități
de divertisment, sportive și culturale, organizare
de ateliere în scopuri culturale, divertisment pe
internet, furnizare de servicii de divertisment în

club, organizare de curse automobilistice, de
tururi și de evenimente de curse (divertisment),
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
cu scop cultural şi educativ.

───────

(210) M 2020 08299
(151) 16/11/2020
(732) IULIUS MANAGEMENT CENTER

SRL, STR. PALAS, NR. 7A, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

MallDrive

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.12

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

9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice,
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii
de alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre,
alidade, altimetre, ampermetre, amplificatoare,
tuburi de amplificare, supape de amplificare,
anemometre, film de desene animate,
nedescărcabil, baterii anodice, baterii de înaltă
tensiune, anozi, roboţi telefonici, ochelari anti-

MOLDOVA, CHISINAU,
REPUBLICA MOLDOVA
RAZVAN COMAN, STR.
GRADINILOR NR.30, JUD CLUJ,
GHERLA, CLUJ, ROMANIA
CATALIN-ADRIAN MATEI, 
STR.VANTULUI NR.13-17, ET. 4, 
AP. 22, BUCURESTI, ROMANIA
MARIUS DIMA, STR. IZVORULUI
NR.44, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2785C), verde (Pantone 2255C)
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orbire, dispozitive anti-interferenţă (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, anticatozi,
apertometre (optică), corpuri de iluminat
(electricitate), mănuşi din azbest pentru protecţia
împotriva accidentelor, îmbrăcăminte din azbest
pentru protecţia împotriva incendiilor, ecrane
de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane), balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule,
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii,
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii, cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate), reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării, instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle

de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up, aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor, articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare),
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare,
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice,
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator), cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
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cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat,
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei, aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru
câini, sonerii electrice pentru uşi, dozatoare,
dozimetre, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
uscătoare pentru fotografii, stative pentru
fotografii, instrumente de măsurat pentru
croitorie, stative de uscare (fotografie), aparate
de uscare pentru tipăriturile fotografice, conducte
(electricitate), dvd playere, dinamometre, dopuri
de urechi pentru scufundători, aparate pentru
editarea filmelor cinematografice, ceasornice cu
nisip (clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecţie pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru reţelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), şine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanţă a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanţă a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unităţi
de afişare vizuală), agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afişaj electronic, publicaţii electronice,
descărcabile, cititoare de cărţi electronice, zgărzi
electronice pentru dresarea animalelor, sisteme
electronice de control al accesului pentru uşile
cu interblocare, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere

la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare, etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil, contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căști pentru comunicare la distanță, senzori de
parcare pentru vehicule, imprimante de bilete,
chingi tip ham ajutătoare la ridicat greutăți,
dispozitive de semnalizare pentru mânat vitele,
videoproiectoare, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
carduri de credit, paşapoarte biometrice,
paşapoarte electronice, cărţi de identitate
biometrice, sisteme de poziţionare globală (gps),
mănuşi de protecţie împotriva accidentelor,
mănuşi pentru scafandri, mănuşi de protecţie
împotriva razelor x de uz industrial, ochelari de
protecţie pentru sporturi, grilaje pentru baterii,
dicţionare electronice portabile, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, casete pentru
curăţarea capului (de înregistrare), căşti de
protecţie pentru sporturi, căşti de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate de înaltă
frecvenţă, suporturi pentru bobine electrice,
holograme, difuzoare sirenă, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
carduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanţă,
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dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente), carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale, automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice), stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri
de salvare, plute de salvare, capsule de
salvare pentru dezastre naturale, regulatoare
de lumină, electrice, indicatoare electronice cu
emisie de lumină, diode cu emisie de lumină
(led), balasturi pentru iluminat, paratrăsnete,
eclatoare, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, lochuri (instrumente de măsurare),
indicatoare de pierdere electrică, difuzoare,
lanterne magice, casete magnetice, fire
magnetice, suporturi magnetice de date,
codificatoare magnetice, unităţi cu bandă
magnetică pentru calculatoare, aparate de
rezonanţă magnetică (irm), nu cele pentru
scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri, busole marine, sonde marine
de adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre, instrumente

de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule, înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile, celulare, telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri, suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri, ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice, lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up, discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire electrice cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare), unităţi centrale de procesare,
ecrane de proiecţie, aparate de proiecţie,
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, nu cele pentru scopuri
medicale, costume de protecţie pentru aviatori,
căşti de protecţie, măşti de protecţie, folii
de protecţie adaptate pentru ecranele de
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calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor, telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă, plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi

echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare,
cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare pentru
armele de foc, lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive, aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare,
clinometre, indicatori de pantă, inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scântei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
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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, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice, tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare
client subţire (thin client), lupe textile,
distribuitoare automate de bilete, comutator
temporizat, automat, aparate de înregistrare
a timpului, ceasuri (dispozitive de înregistrare
a timpului), braţe de pick-up, cartuşe
de toner, neumplute, pentru imprimante
şi fotocopiatoare, totalizatoare, conuri de
trafic, semafoare de circulaţie (dispozitive
de semnalizare), transformatoare (electricitate),
tranzistoare (electronice), transmiţătoare
de semnale electronice, transmiţătoare
pentru telecomunicaţii, seturi de transmisie
(telecomunicaţii), plăci transparente (fotografie),
diapozitive (fotografie), transpondere, triode,
trepiede pentru aparatele de fotografiat,
urinometre, unităţi flash usb, manometru de vid,
tuburi de vid (radio), variometre, radiouri pentru
vehicule, triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculului, verniere, aparate de înregistrare
video, casete video, casete cu jocuri video,
ecrane video, telefoane video, monitoare video
pentru bebeluşi, vizoare, fotografice, căşti de
realitate virtuală, viscozimetre, viziere pentru
căşti, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,

greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze x, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical, aplicaţii software.
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
picture, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri, cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori), cromo, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou,
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor, pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie, cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
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de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie), învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută, piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie),
statuete din din papier mâché (pastă de hărtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare (rechizite
de birou), steguleţe din hârtie, învelitori pentru
ghivecele de flori din hârtie, învelitori din hârtie
pentru ghivecele de flori, fluturaşi publicitari,
mape pentru hârtii, dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală,
maşini de francat pentru utilizare la birou,
aparate mecanice de timbrat pentru utilizare la
birou, florare, regale cu litere (tipărire), saci de
gunoi din hârtie sau plastic, hărţi geografice,
lipici pentru papetărie sau de uz casnic, paste
pentru papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici)
pentru papetărie sau de uz casnic, piepteni
pentru granulare, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări (tipărite),
bandă de hârtie gumată (papetărie), ţesături
gumate pentru papetărie, gume (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, dispozitive de
etichetare manuale, suporturi de antebraţ pentru
pictori, şerveţele din hârtie, specimene de
manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele

de copiat documente, suporturi de calimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile,
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia
mobile, oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton, umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de picture,
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
medicale, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
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suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,

hârtie de toaletă, hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii), decalcomania, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere),
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat, hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris.
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
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privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în

scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare [asistenţă de
afaceri], publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi [achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri], promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
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
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curriculum vitae pentru terţi, scrierea de cv-
uri pentru terţi, servicii de comerț, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu radiatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de bronzare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de șelărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu acumulatori, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de

vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul
de cărucioare pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
cusut, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de șelărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fire de cusut, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire de
tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
veselă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe de mare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instalații sanitare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispozitive de navigație, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de gătit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri.
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36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare [apartamente],
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară, case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară [asigurări,
servicii bancare, imobiliare], management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, evaluare financiară
a lemnului pe picior, evaluare financiară a
lânii, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor şirambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
ofertă, evaluări financiare ca răspuns la cererile
de propuneri [rfp], evaluare financiară a costurilor
de dezvoltare referitoare la industria petrolului,
a gazelor și minieră, studii financiare, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incediu,
evaluare fiscală, subscrierea asigurărilor de
sănătate, finanţare pentru achiziţia în rate,
finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, consultanţă în asigurări,
oferirea de informaţii în domeniul asigurărilor,
afaceri imobiliare, transfer electronic de monede
virtuale, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăţi cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi [finanţare],
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri mutuale,
evaluare numismatică, închirierea birourilor
[bunuri imobiliare], închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de debit, servicii de fonduri

de pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie [evaluare financiară], servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri, agenţi
de bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni,
servicii de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar sau custode.
39. Transportul aerian, închirierea de aeronave,
închirierea de motoare de aeronave, transportul
cu ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
[transport], servicii de curierat [mesaje sau
mărfuri], organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor, livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri [transportul maritim de bunuri], servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport [expediere (am.)], servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
tractarea, închirierea de cai, spargerea gheţii,
lansarea de sateliţi pentru terţi, servicii de
alimbare, transportul marin, livrarea de mesaje,
închirierea maşinilor de curse, închirierea
autocarelor, închirierea sistemelor de navigaţie,
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operarea ecluzelor de canal, ambalarea
bunurilor, livrarea de colete, închirierea locurilor
de parcare, transportul de pasageri, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, pilotarea, transportul ambarcaţiunilor
de agrement, servicii de hamali, transportul pe
calea ferată, închirierea vagoanelor de cale
ferată, închirierea vagonetelor de cale ferată,
ranfluarea navelor, închirierea de frigidere,
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente,
servicii de debarasare, operaţiuni de salvare
[transport], transportul fluvial, salvarea navelor,
salvare, brokeraj naval, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare,
înmagazinare, furnizarea de informaţii cu
privire la serviciile de depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, transportul cu taxiul,
remorcare, închirierea de tractoare, informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor, transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, furnizarea de informaţii
despre transport, logistica transporturilor,
transportul de mobilier, rezervări de călătorie,
salvare subacvatică, descărcarea încărcăturilor,
servicii de remorcare în cazul avarierii
vehiculelor, închirierea de vehicule, închirierea
de portbagaje cu montare pe capota vehiculului,
închirierea de depozite, alimentarea cu apă,
distribuirea apei, închirierea scaunelor cu rotile,
împachetarea bunurilor, carting.
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, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor

şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
[servicii de tehnologia informaţiei], consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare,
design interior, digitalizarea documentelor
[scanare], proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână [grafologie],
găzduirea site-urilor [site-uri web], proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei [it], furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, expertize topografice, mentenanţa
software-ului pentru calculatoare, mentenanţa
site-urilor web, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu [paas], dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

273

de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu [saas],
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare [proiectare industrială],
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, administrarea site-
urilor web, 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.

───────

(540)

design masters

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive ş culturale.

───────

(540)

SMILE.APP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

42. Planificare, creare, dezvoltare și întreținere
de site-uri web online pentru terți, prestare de
servicii de asistență online pentru utilizatorii de
programe de calculator, elaborare de programe
pentru calculator în domeniul medical, scriere de
programe de calculator pentru aplicații medicale,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
destinat utilizării cu tehnologia medicală, stocare
electronică de dosare medicale, furnizare de
informații științifice în domeniul tulburărilor
medicale și tratamentelor aferente, servicii

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

 GIORGIO OSTROGOVICH NR.7,
 BLOC  81,  ETAJ 3,  AP. 11, 
JUD. TIMIS, TIMISOARA, 
TIMIȘ, ROMANIA 

9. Aplicație software pentru servicii de cloud
computing, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet, programe
de calculator pentru accesarea, răsfoirea şi
căutarea în bazele de date online, software
pentru efectuarea de tranzacții online, software
de calculator în legătură cu domeniul medical,
software de calculator folosit la sistemele de
asistență pentru luarea de decizii medicale,
software de asistență.

INCLINATĂ NR. 10, COMUNA
DOMNEŞTI, JUDEŢUL ILFOV, SAT
DOMNEŞTI, ILFOV, ROMANIA

(210) M 2020 08302
(151) 17/11/2020
(732) SZO SZOOO SRL, STRADA

(210) M 2020 08300
(151) 17/11/2020
(732) IONEL-CRISTIAN BĂNICĂ, STR.

(740) ARIANA AGENTIE DE 
PROPRIETATEINDUSTRIALA, 
CALEA ARADULUI  NR. 33, ET. 1, 
AP. 7, JUD. TIMIS,TIMISOARA, 
300629, TIMIȘ,ROMANIA
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de laborator pentru cercetări în domeniul
stomatologiei.

───────

(210) M 2020 08304
(151) 17/11/2020
(732) BEM RETAIL GROUP SRL,

(540)

PARTENERPRO
ORIGINAL TOOLS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

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

7. Aparate de sudură cu arc electric, maşini de
sudat, electrice, betoniere (maşini), vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, încălzitoare de
apă (ca şi componente ale maşinilor), maşini
de umplere, maşini de tuns iarba, lanţuri de
ridicare (componente ale maşinilor), generatoare
de energie electrică, incubatoare pentru ouă,
diagrame pentru pompe, unelte (componente ale
maşinilor), unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, maşini de găurit electrice,
concasoare pentru bucătărie, electrice, pompe
de aer (instalaţii de garaj), maşini de recoltat/
maşini de cosit şi secerat, pulverizator de
vopsit, maşini de tuns pentru animale/maşini
de tuns părul pentru animale, maşini pentru
terasamente, maşini de şlefuit, maşini de
tăiat, utilaje agricole, cultivatoare motorizate,
maşini de tocat carne, pompe (maşini),
pompe centrifuge, bormaşini, fierăstraie cu lanţ,
prese de vin, suporturi pentru maşini, maşini
de prelucrat lemnul, semănătoare (maşini),
electrozi pentru maşinile de sudat, ciocane
electrice, aparate de tăiere cu arc electric,
dispozitive de legare a fânului/dispozitive pentru

strângerea fânului, maşini pentru ascuţirea
lamelor (şlefuire)/maşini de şlefuit, mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante, foarfeci
de tăiat (maşini), compresoare (maşini), freze
(maşini), maşini de decupat şi filetat/maşini de
filetat piuliţe, instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
maşini de gravat, rezervoare de expansiune
(componente ale maşinilor), mori de măcinat
făina, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, pistoale de lipit, electrice, râzătoare
pentru legume, ciocane pneumatice, maşini
de recoltat/maşini de cosit şi secerat, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, strunguri (maşini-unelte), aparate de
ridicare, aparate de muls, mori pentru uz
casnic, altele decât cele acţionate manual,
motoare, electrice, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, ciocane de cuie, electrice/
cleşti de scos cuie, electrice, maşini de vopsit,
maşini de perforat, bătătoare (maşini), maşini
de nituit, maşini pentru fabricarea cârnaţilor,
lame de fierăstrău (componente ale maşinilor),
fierăstraie (maşini), şurubelniţe electrice, maşini
de cusut, maşini de ascuţit, pluguri de
zăpadă, ciocane de lipit electrice, bujii pentru
motoarele cu combustie internă, separatoare
de tulpini (maşini), demaroare pentru motoare,
statoare (componente ale maşinilor), şişcorniţe
(paie tocate)/tocătoare de paie, ventuze pentru
aparatele de muls/ventuze de fixare pe ugere
pentru aparatele de muls, freze de pământ
pentru scopuri agricole, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, vibratoare (maşini) pentru uz
industrial, instalaţii de spălat pentru vehicule/
instalaţii pentru spălarea vehiculelor, aparate de
sudură electrice.
8. Ciocane de scos cuiele, acţionate manual/
cleşti de scos cuiele, acţionaţi manual, greble
(unelte de mână), burghie (unelte de mână), fiare
de capsulare (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acţionate manual, ustensile abrazive
(ustensile de mână), tacâmuri, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), patenţi, pietre pentru
şlefuit, fierăstraie mecanice, lopeţi (unelte de
mână), ciocane (unelte de mână), pile (unelte
de mână), feliatoare de legume/mărunţitoare de
legume, ustensile agricole, acţionate manual,
şurubelniţe, neelectrice, suporturi de burghie
(unelte de mână), fierăstraie (unelte de mână),
foarfeci, pistoale (unelte de mână), cuţite,
dălţi pentru scobituri, maşini de găurit, foarfeci
pentru curăţare de creng¡/foarfeci de grădină,
menghine, cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), topoare, spatule (unelte de mână),

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

(591) Culori revendicate: portocaliu, verde,
alb, negru
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lame pentru rindele, foarfeci pentru vite, dălţi,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, pietre de polizor abrazive,
piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, pietre de şlefuit (unelte de mână)/pietre
de polizor (unelte de mână), pistoale, acţionate
manual, pentru extrudarea masticurilor, maşini
de tuns părul pentru animale (ustensile de
mână), pulverizatoare insecticid (unelte de
mână)/atomizoare insecticid (unelte de mână)/
spray-uri insecticid (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), ciocane de
lemn (ustensile de mână), ciocane pentru zidari,
sape (unelte de mână), rindele, greble pentru
nisip, coase, foarfeci de tăiat crengi, tocătoare de
legume, foarfeci mari de grădină (foarfeci).
11. Autoclave, electrice, pentru gătit/oale sub
presiune, electrice, grătare (aparate de gătit),
fitinguri pentru baie, instalaţii pentru baie/
instalaţii sanitare pentru baie, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, arzătoare, corpuri de iluminat
pentru plafoane, ustensile pentru gătit, electrice,
aragazuri/maşini de gătit, plite electrice, lămpi
cu lumină rece, ventilatoare electrice pentru
uz personal, arzătoare pe gaz, boilere cu gaz,
aparate de uscare a mâinilor pentru băi, pistoale
cu aer cald, aparate de încălzire, instalaţii
de încălzire, cazane de încălzire, instalaţii de
întălzire (apă)/instalaţii pentru încălzirea apei,
aparate de încălzire, electrice, fitinguri pentru
baie cu aer cald, felinare pentru iluminat,
becuri, electrice, aparate şi instalaţii de iluminat,
robinete pentru ţevile de apă/robineţi pentru
ţevile de apă, chiuvete, sobe (aparate de
încălzire), instalaţii de distribuire a apei.

───────

(210) M 2020 08305
(151) 17/11/2020
(732) BEM RETAIL GROUP SRL,

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

(540)

Baumesser Das ist
Diamant Werkzeuge

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.13.25

clase:
7. Aparate de sudură cu arc electric, maşini de
sudat, electrice, betoniere (maşini), vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, încălzitoare de
apă (ca şi componente ale maşinilor), maşini
de umplere, maşini de tuns iarba, lanţuri de
ridicare (componente ale maşinilor), generatoare
de energie electrică, incubatoare pentru ouă,
diagrame pentru pompe, unelte (componente ale
maşinilor), unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, maşini de găurit electrice,
concasoare pentru bucătărie, electrice, pompe
de aer (instalaţii de garaj), maşini de recoltat/
maşini de cosit şi secerat, pulverizator de
vopsit, maşini de tuns pentru animale/maşini
de tuns părul pentru animale, maşini pentru
terasamente, maşini de şlefuit, maşini de
tăiat, utilaje agricole, cultivatoare motorizate,
maşini de tocat carne, pompe (maşini),
pompe centrifuge, bormaşini, fierăstraie cu lanţ,
prese de vin, suporturi pentru maşini, maşini
de prelucrat lemnul, semănătoare (maşini),
electrozi pentru maşinile de sudat, ciocane
electrice, aparate de tăiere cu arc electric,
dispozitive de legare a fânului/dispozitive pentru
strângerea fânului, maşini pentru ascuţirea
lamelor (şlefuire)/maşini de şlefuit, mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante, foarfeci
de tăiat (maşini), compresoare (maşini), freze
(maşini), maşini de decupat şi filetat/maşini de
filetat piuliţe, instalaţii de evacuare a prafului

(591) Culori revendicate: galben, negru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
maşini de gravat, rezervoare de expansiune
(componente ale maşinilor), mori de măcinat
făina, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, pistoale de lipit, electrice, râzătoare
pentru legume, ciocane pneumatice, maşini
de recoltat/maşini de cosit şi secerat, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, strunguri (maşini-unelte), aparate de
ridicare, aparate de muls, mori pentru uz
casnic, altele decât cele acţionate manual,
motoare, electrice, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, ciocane de cuie, electrice/
cleşti de scos cuie, electrice, maşini de vopsit,
maşini de perforat, bătătoare (maşini), maşini
de nituit, maşini pentru fabricarea cârnaţilor,
lame de fierăstrău (componente ale maşinilor),
fierăstraie (maşini), şurubelniţe electrice, maşini
de cusut, maşini de ascuţit, pluguri de
zăpadă, ciocane de lipit electrice, bujii pentru
motoarele cu combustie internă, separatoare
de tulpini (maşini), demaroare pentru motoare,
statoare (componente ale maşinilor), şişcorniţe
(paie tocate)/tocătoare de paie, ventuze pentru
aparatele de muls/ventuze de fixare pe ugere
pentru aparatele de muls, freze de pământ
pentru scopuri agricole, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, vibratoare (maşini) pentru uz
industrial, instalaţii de spălat pentru vehicule/
instalaţii pentru spălarea vehiculelor, aparate de
sudură electrice.
8. Ciocane de scos cuiele, acţionate manual/
cleşti de scos cuiele, acţionaţi manual, greble
(unelte de mână), burghie (unelte de mână), fiare
de capsulare (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acţionate manual, ustensile abrazive
(ustensile de mână), tacâmuri, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), patenţi, pietre pentru
şlefuit, fierăstraie mecanice, lopeţi (unelte de
mână), ciocane (unelte de mână), pile (unelte
de mână), feliatoare de legume/mărunţitoare de
legume, ustensile agricole, acţionate manual,
şurubelniţe, neelectrice, suporturi de burghie
(unelte de mână), fierăstraie (unelte de mână),
foarfeci, pistoale (unelte de mână), cuţite,
dălţi pentru scobituri, maşini de găurit, foarfeci
pentru curăţare de creng¡/foarfeci de grădină,
menghine, cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), topoare, spatule (unelte de mână),
lame pentru rindele, foarfeci pentru vite, dălţi,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, pietre de polizor abrazive,
piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, pietre de şlefuit (unelte de mână)/pietre

de polizor (unelte de mână), pistoale, acţionate
manual, pentru extrudarea masticurilor, maşini
de tuns părul pentru animale (ustensile de
mână), pulverizatoare insecticid (unelte de
mână)/atomizoare insecticid (unelte de mână)/
spray-uri insecticid (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), ciocane de
lemn (ustensile de mână), ciocane pentru zidari,
sape (unelte de mână), rindele, greble pentru
nisip, coase, foarfeci de tăiat crengi, tocătoare de
legume, foarfeci mari de grădină (foarfeci).

───────

(210) M 2020 08306
(151) 17/11/2020
(732) BEM RETAIL GROUP SRL,

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

(540)

DISTAR PROFESSIONAL
DIAMOND TOOLS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 01.01.09; 29.01.13

clase:
7. Aparate de sudură cu arc electric, maşini de
sudat, electrice, betoniere (maşini), vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, încălzitoare de
apă (ca şi componente ale maşinilor), maşini
de umplere, maşini de tuns iarba, lanţuri de
ridicare (componente ale maşinilor), generatoare
de energie electrică, incubatoare pentru ouă,
diagrame pentru pompe, unelte (componente ale
maşinilor), unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, maşini de găurit electrice,
concasoare pentru bucătărie, electrice, pompe
de aer (instalaţii de garaj), maşini de recoltat/
maşini de cosit şi secerat, pulverizator de
vopsit, maşini de tuns pentru animale/maşini

(591) Culori revendicate: verde, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de tuns părul pentru animale, maşini pentru
terasamente, maşini de şlefuit, maşini de
tăiat, utilaje agricole, cultivatoare motorizate,
maşini de tocat carne, pompe (maşini),
pompe centrifuge, bormaşini, fierăstraie cu lanţ,
prese de vin, suporturi pentru maşini, maşini
de prelucrat lemnul, semănătoare (maşini),
electrozi pentru maşinile de sudat, ciocane
electrice, aparate de tăiere cu arc electric,
dispozitive de legare a fânului/dispozitive pentru
strângerea fânului, maşini pentru ascuţirea
lamelor (şlefuire)/maşini de şlefuit, mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante, foarfeci
de tăiat (maşini), compresoare (maşini), freze
(maşini), maşini de decupat şi filetat/maşini de
filetat piuliţe, instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
maşini de gravat, rezervoare de expansiune
(componente ale maşinilor), mori de măcinat
făina, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, pistoale de lipit, electrice, râzătoare
pentru legume, ciocane pneumatice, maşini
de recoltat/maşini de cosit şi secerat, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, strunguri (maşini-unelte), aparate de
ridicare, aparate de muls, mori pentru uz
casnic, altele decât cele acţionate manual,
motoare, electrice, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, ciocane de cuie, electrice/
cleşti de scos cuie, electrice, maşini de vopsit,
maşini de perforat, bătătoare (maşini), maşini
de nituit, maşini pentru fabricarea cârnaţilor,
lame de fierăstrău (componente ale maşinilor),
fierăstraie (maşini), şurubelniţe electrice, maşini
de cusut, maşini de ascuţit, pluguri de zăpadă,
ciocane de lipit electrice, bujii pentru motoarele
cu combustie internă, separatoare de tulpini
(maşini), demaroare pentru motoare, statoare
(componente ale maşinilor), şişcorniţe (paie
tocate)/ tocătoare de paie, ventuze pentru
aparatele de muls/ventuze de fixare pe ugere
pentru aparatele de muls, freze de pământ
pentru scopuri agricole, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, vibratoare (maşini) pentru uz
industrial, instalaţii de spălat pentru vehicule/
instalaţii pentru spălarea vehiculelor, aparate de
sudură electrice.
8. Ciocane de scos cuiele, acţionate manual/
cleşti de scos cuiele, acţionaţi manual, greble
(unelte de mână), burghie (unelte de mână), fiare
de capsulare (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acţionate manual, ustensile abrazive
(ustensile de mână), tacâmuri, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), patenţi, pietre pentru
şlefuit, fierăstraie mecanice, lopeţi (unelte de

mână), ciocane (unelte de mână), pile (unelte
de mână), feliatoare de legume/mărunţitoare de
legume, ustensile agricole, acţionate manual,
şurubelniţe, neelectrice, suporturi de burghie
(unelte de mână), fierăstraie (unelte de mână),
foarfeci, pistoale (unelte de mână), cuţite,
dălţi pentru scobituri, maşini de găurit, foarfeci
pentru curăţare de crengi/foarfeci de grădină,
menghine, cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), topoare, spatule (unelte de mână),
lame pentru rindele, foarfeci pentru vite, dălţi,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, pietre de polizor abrazive,
piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, pietre de şlefuit (unelte de mână)/pietre
de polizor (unelte de mână), pistoale, acţionate
manual, pentru extrudarea masticurilor, maşini
de tuns părul pentru animale (ustensile de
mână), pulverizatoare insecticid (unelte de
mână)/atomizoare insecticid (unelte de mână)/
spray-uri insecticid (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), ciocane de
lemn (ustensile de mână), ciocane pentru zidari,
sape (unelte de mână), rindele, greble pentru
nisip, coase, foarfeci de tăiat crengi, tocătoare de
legume, foarfeci mari de grădină (foarfeci).

───────

(210) M 2020 08308
(151) 17/11/2020
(732) ESSADENT MAX SRL, STR.

CONSTANTIN DOBRESCU-
ARGEȘ, BL. D8, SC. C, ET. 2, AP.
34, JUDEȚUL ARGEȘ, CURTEA
DE ARGEȘ, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

smile by Anda Adam

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

44. Servicii stomatologice, servicii de ortodonție,
servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară și
de înfrumusețare pentru persoane, servicii de
saloane de înfrumusețare, tatuare.

───────

(210) M 2020 08312
(151) 17/11/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020892, ROMANIA

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

(540)

LE MATOU JACQUES - o
poveste a parfumurilor!

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

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale), parfumuri,
produse cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice şi preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor şi a unghiilor, preparate şi tratamente
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 decat cele
pentru uz medicinal, balsamuri de păr (balsamuri
şampon), loţiune de baie, loţiune pentru piele,
loţiune pentru curăţarea tenului, cremă de bază,
de uz cosmetic, cremă cosmetică pentru piele,
cremă pentru faţă care nu este medicinală, seruri
de uz cosmetic, şervetele cosmetice umezite
în prealabil, şerveţele impregnate cu uleiuri
esenţiale, de uz cosmetic, şerveţele impregnate
pentru curăţare (nemedicinale şi pentru uz
personal), ulei de corp sub formă de spray,
sprayuri cu apă de mare de uz cosmetic, produse
pentru machiaj, seturi pentru machiaj (produse

cosmetice), parfumuri de uz personal, parfumuri
naturale, uleiuri pentru parfumuri și esențe.
5. Medicamente, suplimente alimentare şi
preparate dietetice, remedii naturale şi
farmaceutice, produse biotice, băuturi de uz
medical, alifii medicinale, alifii medicamentoase
mentolate, pentru mai multe scopuri, unguente
medicinale, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, picături nazale de uz
medicinal, inhalanţi, preparate farmaceutice de
inhalat pentru tratarea bolilor şi dereglărilor
respiratorii, preparate farmaceutice, stimulente
respiratorii, produse pentru împrospătarea
respiraţiei de uz medical, creme farmaceutice,
preparate medicale, alimente dietetice de
uz medical, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, sprayuri nazale decongestionante,
soluţii de uz medical pentru spălarea căilor
nazale, produse decongestive nazale, şerveţele
impregnate cu preparate antibacteriene,
medicamente seroterapeutice, şerveţele de uz
medical, apă de mare pentru băi medicinale.
35. Marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice şi
sanitare şi de produse medicale, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice şi
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie,
de înfrumuseţare şi farmaceutice, servicii de
informare şi de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice şi
farmaceutice, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare.

───────
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(210) M 2020 08314
(151) 17/11/2020
(732) STEFAN-VASILE DARABUS,

STR. ARINULUI NR. 63, JUD.
MARAMURES, BAIA SPRIE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ULTRA RESIDENTIAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.01; 26.11.03;
29.01.12

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(540)

12 SKIN

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

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

25. Costume de baie, îmbrăcăminte pentru
plajă, șepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru
gimnastică îmbrăcăminte din imitație din piele
îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete manșoane/manșete (îmbrăcăminte),
rochii, capoate, cape de blană, blănuri
(îmbrăcăminte), trenduri (îmbrăcăminte), mănuși
(îmbrăcăminte), pălării, jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), rochii tip pulover/rochii
tip salopetă, tricotaje (îmbrăcăminte), egări
(pantaloni), îmbrăcăminte de stradă, salopete/
combinezoane, jachete cu glugă (parka),
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptușeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), eșarfe,
șaluri, cămăși, cămăși cu mânecă scurtă, fuste,
pantaloni scurți tip fustă, furouri (lenjerie de
corp), articole sport din jerseu, maieuri sport,
costume flanele/pulovere/hanorace (pulovere),
body-uri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanți, pantaloni (am.), uniforme, veste/
jiletci.
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
postarea de afișe publicitare, servicii de agenție
de import-export, demonstrații cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, servicii de
relații media, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, prezentarea
produselor în mediile de comunicare în scopuri
de comercializare cu amănuntul, publicitate prin
televiziune.

───────

(591) Culori revendicate: cărămiziu (Pantone
7618 C), negru (Pantone Black 2C)

(210) M 2020 08315
(151) 17/11/2020
(732) CRISTALIA FASHION SRL, 

STR.LUCEAFARULUI NR. 6, BL. 
A2, SC.A, AP. 7, JUD. VALCEA, 
RAMNICUVALCEA, VALCEA, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb (Pantone
11-0602TCX), roșu (Pantone
19-1536TCX)
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(210) M 2020 08316
(151) 17/11/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

CARDIOACTIV
(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

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.

───────

(210) M 2020 08317
(151) 26/11/2020
(732) FEDERATIA ROMANA DE

AUTOMOBILISM SPORTIV, STR.
POPA SAVU NR. 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FRAS FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE AUTOMOBILISM SPORTIV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 29.01.14

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

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

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
280C), galben (Pantone 116C), roșu
(Pantone 186C), negru (Pantone
Hexachromeblank C)
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(210) M 2020 08318
(151) 17/11/2020
(732) BIZZ CLUB CONSULTING SRL,

STR. HAGA NR. 8, JUD. TIMIS,
DUMBRAVITA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
BDUL CAROL I NR. 4, CORP A, ET. 1,
BIROU 107, JUD. IASI, IASI, 700605,
IAȘI, ROMANIA

(540)

bizz.club MY
BUSINESS NETWORK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 09.03.13;
29.01.14

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

16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, invitaţii (papetărie), pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bannere din hârtie, cărţi broşate, semne
de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, carduri/cartele,
cataloage, clipsuri de birou/capse de birou,
clipsuri pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), suporturi de pahare din hârtie,
pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), şabloane de broderie (modele),
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări(tipărite),
etichete din hârtie sau carton, registre (cărţi),
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane

(rechizite de birou), ziare, agende, aparate de
numerotare, rechizite de birou, cu excepţia
mobilei, carnete de notiţe (papetărie), tablouri
(picturi), cu sau fără ramă, broşuri, hârtie,
foi de hârtie (papetărie), penare /cutii pentru
stilouri, suporturi pentru creioane, ascuţitori de
creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), publicaţii periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite),
ilustraţii, placarde din hârtie sau carton, suporturi
pentru farfurie din hârtie, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, postere,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, cupoane
tipărite, tipărituri (gravuri), articole pentru şcoală
(papetărie), răzuitori (radiere) pentru birou, plăci
cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
suporturi pentru stilouri şi creioane, papetărie,
plăci de matriţe, şabloane (papetărie), matriţe,
abţibilduri (papetărie), hârtie de calc, cartonaşe,
altele decât pentru jocuri, cărţi de scris sau de
colorat, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, buletine informative.
28. Jocuri, jocuri de table, jocuri de şah, table
de şah, jocuri de societate, cărţi de joc, carduri
de bingo, jocuri pe tablă, blocuri de construcţie
(jucării), jocuri de construcţie, aparate de
amuzament, automate şi acţionate cu fise,
dispozitive pentru jocuri video arcade, articole
pentru tras cu arcul, arcuri pentru tragere aparate
pentru culturism/aparate pentru antrenarea
musculaturii corpului, măști de carnaval, confeti,
truse de magie, darts, zaruri, domino, table
de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
aparate de gimnastică, deltaplane, puzzle-uri,
caleidoscoape, zmeie, mah-jong, măști (obiecte
de divertisment), păpuși matrioska, ornamente
pentru pomii de crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
pistoale cu bile umplute cu vopsea (pistoale
de paintball) (articole sportive), bile umplute cu
vopsea (muniţie pentru pistoalele de paintball)
(articole sportive), pălării din hârtie pentru
petreceri, parapante, baloane pentru joacă,
mingi/bile de joacă, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicații integrate, quoits, lozuri
răzuibile pentru jocurile de tip loterie, mese de
tenis de masă, ținte pentru tragere, măşti de
teatru.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea

(591) Culori revendicate: turcoaz, albastru, 
gri,negru
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de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), asistenţă în
managementul afacerilor, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, prognoze
economice, audit financiar, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
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,
servicii de lobby commercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plată per click,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor

prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitar, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
register, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări publicitate online pe o
reţea de calculatoare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, servicii de club de cărți cu
vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor săi.
41. Academii (educaţie), servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şisusţinerea colocviilor,
organizarea şisusţinerea de concerte
organizarea şi susţinereaconferinţelor,
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), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
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unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă,
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, publicarea online a cărţilorşi 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, planificarea de petreceri (divertisment),
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şisusţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
servicii de tabere sportive, organizarea
şisusţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şisusţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, cluburi de fani, servicii de cluburi de jocuri,
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
servicii oferite de cluburile de dans, servicii de
club de cărți cu furnizarea de informații cu privire
la cărți.

───────

(210) M 2020 08320
(151) 17/11/2020
(732) GABRIELA MIHALACHE, STR.

TINERETULUI NR. 33C,BL. 1, ET.
2, AP. 8, JUD. ILFOV, CHIAJNA-
DUDU, ILFOV, ROMANIA

(540)

Cum am ajuns sa ma iubesc
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

41. Publicarea cărților, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate.

───────

(210) M 2020 08321
(151) 20/11/2020
(732) TAYYAR INVESTMENT FINANSAL

YÖNETIM A.Ş., ORGANIZE
SANAYI BÖLGESI 5 CADDE 18,
MERKEZ KARAMAN, TURCIA

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

(540)

BISLIFE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao, ciocolată de băut, paste
alimentare făinoase, jiaozi (găluşti umplute),
galuşte chinezeşti umplute (gyoza, gătite),
vareniki (găluşte umplute), tăiţei, produse de
brutărie, torturi, deserturi preparate (pe bază de
ciocolată), deserturi pe bază de ciocolată, pâine,
pâine pita, fulgi pita, sandvişuri, rulouri (produse
de patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie din
cocă sfărâmicioasă, plăcinte, baclava, deserturi
preparate (produse de patiserie), deserturi
preparate (produse de cofetărie), deserturi pe
bază de ciocolată, deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), deserturi cremă instant,
budinci, amestecuri instant de budincă, budincă
de orez, propolis de uz alimentar, miere,
condimente alimentare pe bază de ketchup
și sos tip salsa, arome de vanilie, mirodenii,
sosuri (condimente), sos de roșii, drojdie, praf
de copt, făină, griș, amidon de uz alimentar,
zahăr, zahăr cubic, zahăr glasat, ceai (iced
tea) ceai cu gheaţă, dulciuri, ciocolată, biscuiți
sărați, napolitane, gumă de mestecat, înghețată,
sare, gustări pe bază de cereale, floricele de
porumb, chipsuri de porumb, cereale pentru
micul dejun, grâu prelucrat, germeni de grâu
pentru consum uman, orz măcinat, ovăz
pentru consum uman, ovăz prelucrat, orez,
siropuri și melasă, pâine de secară, făină de
secară, boabe de secară integrală măcinate,
biscuiți, deserturi cu musli, dulciuri, deserturi cu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

284

înghețată, îngheațate cu arome, cereale, fulgi
de ovăz, chipsuri de porumb, cereale pentru
micul dejun, orez, bomboane de ciocolată, cafea,
rulouri umplute, biscuiți sub formă de rulouri,
rulouri de primăvară (produse de patiserie),
napolitane rulou (biscuiți), napolitane învelite în
ciocolată, napolitane cu caramel și ciocolată,
gustări pe bază de multicereale, covrigei,
covrigei moi, chifle, chifle dulci, chifle umplute,
chifle cu cremă., cafea, deserturi pe bază
de ciocolată, simit (chiflă cu formă de covrig
turcesc acoperit cu seminţe de susan), pogaça
(chiflă turcească), katmer (produse turceşti de
patiserie), cataif (desert turcesc pe bază de
aluat), deserturi pe bază de aluat în sirop,
kazandibi (budincă turcească), keskül (budincă
turcească), condimente alimentare pe bază de
ketchup şi sos tip salsa, sos de roşii, griş,
amidon de uz alimentar, biscuiţi săraţi, îngheţată,
arpacaş de ovăz, orz măcinat, siropuri şi melasă,
biscuiţi, rulouri cu cremă, biscuiţi sandvici cu
cremă, napolitane trase în ciocolată, batoane
ciocolată, produse de patiserie și panificație,
deserturi, biscuiți din cereale (cereale), floricele
de ovăz, fulgi de ovăz, grâu procesat, orz, ovăz,
secară.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sosuri sărate, sosuri condimentate (chutney)
si paste, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vafe, gofre, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu trufe (produse de
cofetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vafe cu glazură de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tiramisu, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tablete (dulciuri), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sufleuri ca desert,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
spume de desert (dulciuri), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu spume de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
specialităţi de patiserie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rulouri cu scorţişoară,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu rahat turcesc acoperit cu ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rahat
turcesc, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse pe bază de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie învelite în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie îngheţate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie în formă lichidă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de

cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conţin ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie dulci aromate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie din nuci, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
din ciocolată nemedicinală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de cofetărie
din ciocolată conţinând praline, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie care conţin
jeleu, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie care conţin
gem, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de caramel, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare care conţin
ciocolată (ca principal ingredient), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu praline cu
napolitană, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu panettone (cozonac italian), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu nuga,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu marţipan, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu halva, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu gustări constând în
principal din produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulciuri
cu conţinut redus de carbohidraţi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi
preparate (produse de cofetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi
pe bază de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi cu musli,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi cremă instant, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme tartinabile
pe bază de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cremă de ciocolată
pentru pâine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme pe bază de cacao sub
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formă de produse tartinabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pe bază
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cornuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu budinci
de orez, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu budinci, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu briose cu fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bomboane cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu biscuiţi crackers
cu aromă de fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane din aluat prăjit
(youtiao), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu batoane de nuga învelite în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu amestecuri de ciocolată caldă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu amestec
kheer (budincă de orez), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu alune trase în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
alimente pe bază de cacao, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu alimente care
conţin cacao (ca principalul ingredient), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tarte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
prăjiturici uscate (patiserie), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu prăjituri mici cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de patiserie umplute cu
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de patiserie proaspete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de patiserie cu termen mare de
valabilitate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de patiserie cu migdale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de patiserie cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
patiserie conţinând creme si fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
patiserie conţinând creme, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de patiserie
congelate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de patiserie care conţin
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de patiserie aromate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de cofetărie pe bază de făină, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu prăjitură
învelită în ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu prăjitură din ciocolată
neagră preparată din chec de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu prăjitură

de malţ, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu prăjituri din ovăz pentru consum
uman, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu prăjituri cu fructe glasate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu prăjituri
cu fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu prăjituri cu cremă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu prăjituri
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu prăjituri caramelizate din orez
expandat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pandişpan copt pe aburi (fa gao),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu napolitane învelite în ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu napolitane
rulou (biscuiţi), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu napolitane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fursecuri parţial
învelite în ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fursecuri cu înveliş
cu aromă de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fursecuri cu glazură
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi preparate (produse de
patiserie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu chifle cu cremă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu brioşe (muffins),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
biscuiţi înveliţi în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu biscuiţi sub formă
de rulouri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biscuiţi pe jumătate înveliţi în
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu biscuiţi dulci pentru consum uman,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
biscuiţi de ovăz pentru consum uman, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiţi
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biscuiţi cu glazură cu aromă
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biscuiţi cu glazură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiţi
cu fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu biscuiţi cu aromă de fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiţi
conţinând ingrediente cu aromă de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu batoane de prăjitură, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu amestecuri pentru
prajituri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu prăjituri de cereale pentru consum
uman, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse din cereale sub formă de
batoane, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate din cereale care conţin
tărâţe, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate din cereale acoperite cu
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zahăr si miere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu gustări tip prăjitură din orez,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
batoane învelite în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu batoane pentru
gustări conţinând un amestec de cereale, nuci si
fructe uscate (produse de cofetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu batoane pe
bază de grâu, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu batoane energetice pe bază de
cereale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu batoane dulci cu susan, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu batoane
de ovăz, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu batoane de cereale bogate în
proteine, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu batoane de cereale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu batoane
cu musli, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu batoane alimentare pe bază
de cereale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pudră de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pudră
de cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pe bază de cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pastă de
cacao pentru băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lapte cu cacao, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată
cu lapte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ciocolată caldă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse din cacao ,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi pe bază de ciocolată cu lapte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi pe
bază de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi pe bază de cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu amestecuri de cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu amestecuri pe bază
de cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu turte din orez învelite în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru gustări preparate din făină
de cereale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu gustări rapide preparate din
porumb, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu gustări rapide preparate din musli,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu gustări rapide preparate din grâu integral,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
gustări preparate conţinând în principal cereale

expandate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu gustări pe bază de orez, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu gustări
pe bază de multicereale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gustări pe bază
de grâu, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu gustări pe bază de cereale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiţi
de orez, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu batoane pe bază de ciocolată
ca substituţi alimentari, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane pe bază
de cereale ca substituţi alimentari, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aperitive (tartine), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu amestecuri de ovăz
care conţin fructe uscate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) si paste, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vafe, gofre,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
trufe (produse de cofetărie), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vafe cu glazură de
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tiramisu, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tablete (dulciuri), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu sufleuri
ca desert, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu spume de desert (dulciuri), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu spume
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu specialităţi de patiserie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu rulouri cu
scorţişoară, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu rahat turcesc acoperit cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rahat turcesc, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse pe bază de ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie învelite în ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie îngheţate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie în
formă lichidă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie nemedicinale
sub formă de jeleu, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conţin ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie dulci aromate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu produse de cofetărie din nuci, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie din ciocolată nemedicinală, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie din ciocolată conţinând praline, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de cofetărie care conţin jeleu, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie care conţin gem, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de caramel,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare care
conţin ciocolată (ca principal ingredient), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu praline
cu napolitană, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu panettone (cozonac italian), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu nuga,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
marţipan, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu halva, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu gustări constând în principal din
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu dulciuri cu conţinut redus
de carbohidraţi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi preparate (produse de
cofetărie), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi preparate (pe bază de
ciocolată), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi pe bază de ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi cu musli, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi cremă instant, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme
tartinabile pe bază de ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cremă de
ciocolată pentru pâine, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme pe
bază de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cornuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu budinci de
orez, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu budinci, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu briose cu fructe, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bomboane cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

biscuiţi crackers cu aromă de fructe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu batoane
din aluat prăjit (youtiao), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu batoane de nuga învelite
în ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu amestecuri de ciocolată caldă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
amestec kheer (budincă de orez), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu alune trase
în ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu alimente pe bază de cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu alimente
care conţin cacao (ca principalul ingredient),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tarte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu prăjiturici uscate (patiserie), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu prăjituri
mici cu ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de patiserie umplute cu
fructe, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de patiserie proaspete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de patiserie cu termen mare de valabilitate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de patiserie cu migdale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
patiserie cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de patiserie
conţinând creme si fructe, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de patiserie
conţinând creme, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de patiserie congelate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de patiserie care conţin fructe, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de patiserie aromate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie pe
bază de făină, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu prăjitură învelită în ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
prăjitură din ciocolată neagră preparată din chec
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu prăjitură de malţ, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu prăjituri din ovăz pentru
consum uman, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu prăjituri cu fructe glasate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu prăjituri
cu fructe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu prăjituri cu cremă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu prăjituri cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
prăjituri caramelizate din orez expandat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pandişpan
copt pe aburi (fa gao), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu napolitane învelite
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în ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu napolitane rulou (biscuiţi), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu napolitane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fursecuri parţial învelite în ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fursecuri
cu înveliş cu aromă de ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fursecuri
cu glazură de ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deserturi preparate
(produse de patiserie), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu chifle cu cremă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu brioşe
(muffins), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu biscuiţi înveliţi în ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu biscuiţi
sub formă de rulouri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu biscuiţi pe jumătate înveliţi
în ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu biscuiţi dulci pentru consum uman,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
biscuiţi de ovăz pentru consum uman, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu biscuiţi
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu biscuiţi cu glazură cu aromă
de ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu biscuiţi cu glazură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu biscuiţi cu
fructe, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu biscuiţi cu aromă de fructe, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu biscuiţi conţinând
ingrediente cu aromă de ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane
de prăjitură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu amestecuri pentru prajituri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu prăjituri
de cereale pentru consum uman, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
din cereale sub formă de batoane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate din
cereale care conţin tărâte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate din cereale
acoperite cu zahăr si miere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu gustări tip prăjitură
din orez, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu batoane învelite în ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu batoane
pentru gustări conţinând un amestec de cereale,
nuci si fructe uscate (produse de cofetărie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
batoane pe bază de grâu, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu batoane energetice pe
bază de cereale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu batoane dulci cu susan, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu batoane de
ovăz, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu batoane de cereale bogate în proteine, servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu batoane
de cereale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu batoane cu musli, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu batoane alimentare pe
bază de cereale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pudră de ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pudră de
cacao, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru fabricarea de băuturi (pe
bază de cafea), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cacao), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pe bază de
cacao, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu pastă de cacao pentru băuturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lapte cu
cacao, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată cu lapte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ciocolată caldă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
din cacao, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi pe bază de ciocolată cu lapte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi pe bază de cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi pe bază
de cacao, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu amestecuri de cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu amestecuri
pe bază de cacao, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu turte din orez învelite
în ciocolată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse pentru gustări preparate
din făină de cereale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu gustări rapide preparate
din porumb, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu gustări rapide preparate din
musli, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu gustări rapide preparate din grâu integral,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
gustări preparate conţinând în principal cereale
expandate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu gustări pe bază de orez, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu gustări
pe bază de multicereale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu gustări pe bază de grâu,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
gustări pe bază de cereale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu biscuiţi de orez, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu batoane pe
bază de ciocolată ca substituţi alimentari, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu batoane
pe bază de cereale ca substituţi alimentari,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aperitive (tartine), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu amestecuri de ovăz
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care conţin fructe uscate, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu sosuri
sărate, sosuri condimentate (chutney) si paste,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu vafe, gofre, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu trufe
(produse de cofetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu vafe cu
glazură de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tiramisu,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu tablete (dulciuri), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu sufleuri
ca desert, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu spume de desert (dulciuri),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu spume de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu specialităţi de patiserie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu rulouri
cu scorţişoară, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu rahat turcesc, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse pe bază de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse de cofetărie învelite în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse de cofetărie îngheţate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu produse de cofetărie în formă lichidă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu produse de cofetărie nemedicinale
sub formă de jeleu, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conţin
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu produse de cofetărie dulci
aromate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu produse
de cofetărie din nuci, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
de cofetărie din ciocolată nemedicinală, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse de cofetărie din ciocolată conţinând
praline, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
de cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog

în legătură cu produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
produse de cofetărie care conţin jeleu, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
produse de cofetărie care conţin gem, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse de caramel, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse alimentare
care conţin ciocolată (ca principal ingredient),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu praline cu napolitană, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
panettone (cozonac italian), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu nuga,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu marţipan, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu halva,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu gustări constând în principal din
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu dulciuri
cu conţinut redus de carbohidraţi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu deserturi preparate (produse de cofetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu deserturi preparate (pe bază de
ciocolată), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu deserturi pe bază
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu deserturi cu musli,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu deserturi cremă instant, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
creme tartinabile pe bază de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cremă de ciocolată pentru pâine, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
creme pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu creme pe bază
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cornuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu budinci de orez,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu budinci, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu briose cu
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu bomboane cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu biscuiţi crackers cu aromă de
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fructe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu batoane din aluat prăjit
(youtiao), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu batoane de nuga învelite în
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu amestecuri de ciocolată
caldă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu amestec kheer (budincă
de orez), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu alune trase în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu alimente pe bază de cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu alimente care conţin cacao (ca
principalul ingredient), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tarte,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu prăjiturici uscate (patiserie), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu prăjituri mici cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu produse
de patiserie umplute cu fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse de patiserie proaspete, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse de patiserie cu termen
mare de valabilitate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
de patiserie cu migdale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
de patiserie cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
de patiserie conţinând creme si fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse de patiserie conţinând creme, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse de patiserie congelate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
produse de patiserie care conţin fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse de patiserie aromate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
produse de cofetărie pe bază de făină, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu prăjitură învelită în ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
prăjitură din ciocolată neagră preparată din chec
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu prăjitură de malţ,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu prăjituri din ovăz pentru consum
uman, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu prăjituri cu fructe glasate,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu prăjituri cu fructe, servicii de

vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu prăjituri cu cremă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu prăjituri cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu prăjituri caramelizate din
orez expandat, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu pandişpan copt pe
aburi (fa gao), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu napolitane învelite în
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu napolitane rulou (biscuiţi),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu napolitane, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu fursecuri
parţial învelite în ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu fursecuri
cu înveliş cu aromă de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu fursecuri cu glazură de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu deserturi preparate (produse de patiserie),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu chifle cu cremă, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu brioşe
(muffins), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu biscuiţi înveliţi în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu biscuiţi sub formă de rulouri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu biscuiţi pe jumătate înveliţi în
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu biscuiţi dulci pentru
consum uman, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu biscuiţi de ovăz
pentru consum uman, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu biscuiţi
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu biscuiţi cu glazură
cu aromă de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu biscuiţi cu
glazură, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu biscuiţi cu fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu biscuiţi cu aromă de fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu biscuiţi
conţinând ingrediente cu aromă de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu batoane de prăjitură, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu amestecuri pentru prajituri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu prăjituri
de cereale pentru consum uman, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse din cereale sub formă de batoane,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu preparate din cereale care conţin
tărâţe, servicii de vânzare cu amănuntul prin
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catalog în legătură cu preparate din cereale
acoperite cu zahăr si miere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu gustări
tip prăjitură din orez, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu batoane
învelite în ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu batoane
pentru gustări conţinând un amestec de cereale,
nuci si fructe uscate (produse de cofetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu batoane pe bază de grâu, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu batoane energetice pe bază de cereale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu batoane dulci cu susan, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu batoane de ovăz, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu batoane de
cereale bogate în proteine, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu batoane
de cereale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu batoane cu musli,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu batoane alimentare pe bază
de cereale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu pudră de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu pudră de cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu preparate pentru fabricarea de băuturi (pe
bază de cafea), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de cacao), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu preparate pe bază de cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu pastă de cacao pentru băuturi, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
lapte cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu ciocolată cu lapte,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu ciocolată caldă, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu produse
din cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi pe bază
de ciocolată cu lapte, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi pe
bază de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi pe bază de
cacao, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu amestecuri de cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu amestecuri pe bază de cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu turte din orez învelite în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse pentru gustări preparate

din făină de cereale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu gustări
rapide preparate din porumb, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu gustări
rapide preparate din musli, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu gustări
rapide preparate din grâu integral, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
gustări preparate conţinând în principal cereale
expandate, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu gustări pe bază de
orez, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu gustări pe bază de
multicereale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu gustări pe bază
de grâu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu gustări pe bază
de cereale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu biscuiţi de orez,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu batoane pe bază de ciocolată
ca substituţi alimentari, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu batoane
pe bază de cereale ca substituţi alimentari,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu aperitive
(tartine), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu amestecuri de ovăz care
conţin fructe uscate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vafe, gofre, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu trufe (produse de cofetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vafe cu glazură de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tiramisu, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tablete (dulciuri), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu sufleuri ca desert, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu spume de desert
(dulciuri), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu spume de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu specialităţi de patiserie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rulouri cu
scorţişoară, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rahat turcesc, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse pe bază de ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de cofetărie învelite în ciocolată, servicii
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de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de cofetărie îngheţate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de cofetărie în formă lichidă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de cofetărie nemedicinale sub formă de
jeleu, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite în ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conţin ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de cofetărie dulci aromate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de cofetărie din
nuci, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de cofetărie din
ciocolată conţinând praline, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de cofetărie cu aromă de mentă
(nemedicinale), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de cofetărie care conţin jeleu, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de cofetărie care conţin gem, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de caramel, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse alimentare
care conţin ciocolată (ca principal ingredient),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu praline cu napolitană, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
panettone (cozonac italian), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu nuga, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu marţipan, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu halva, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu gustări constând
în principal din produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
dulciuri cu conţinut redus de carbohidraţi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu deserturi preparate (produse de cofetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu deserturi preparate (pe bază de
ciocolată), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu deserturi pe bază de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu deserturi cu musli, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
deserturi cremă instant, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme tartinabile
pe bază de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cremă de
ciocolată pentru pâine, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme pe bază de ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cornuri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu budinci de
orez, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu budinci, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu briose cu fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu bomboane cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
biscuiţi crackers cu aromă de fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu batoane din aluat prăjit (youtiao), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
batoane de nuga învelite în ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu amestecuri de ciocolată caldă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
amestec kheer (budincă de orez), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
alune trase în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu alimente
pe bază de cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu alimente care
conţin cacao (ca principalul ingredient), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tarte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prăjiturici uscate (patiserie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu prăjituri mici cu ciocolată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de patiserie umplute cu fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de patiserie proaspete, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de patiserie din cocă sfărâmicioasă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse de patiserie cu termen
mare de valabilitate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
patiserie cu migdale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
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patiserie cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
patiserie conţ inând creme si fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de patiserie conţinând creme, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de patiserie congelate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de patiserie care con ţin fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de patiserie aromate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de cofetărie pe bază de făină, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu prăjitură învelită în ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
prăjitură din ciocolată neagră preparată din chec
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prăjitură de malţ, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
prăjituri din ovăz pentru consum uman, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
prăjituri cu fructe glasate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu prăjituri cu
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu prăjituri cu cremă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu prăjituri
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prăjituri caramelizate din
orez expandat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pandispan copt pe aburi
(fa gao), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu napolitane învelite în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu napolitane rulou (biscuiţi), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
napolitane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fursecuri parţial învelite
în ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fursecuri cu înveli s
cu aromă de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu fursecuri
cu glazură de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu deserturi
preparate (produse de patiserie), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu chifle
cu cremă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu briose (muffins), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
biscuiţi înveliţi în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiţi
sub formă de rulouri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu biscuiţ i pe
jumătate înveliţi în ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiţi dulci
pentru consum uman, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu biscuiţi de

ovăz pentru consum uman, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiţi de
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu biscuiţi cu glazură cu
aromă de ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu biscuiţi cu
glazură, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu biscuiţi cu fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
biscuiţi cu aromă de fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiţi
conţinând ingrediente cu aromă de ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane de prăjitură, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
amestecuri pentru prajituri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu prăjituri de
cereale pentru consum uman, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
din cereale sub formă de batoane, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate din cereale care conţin tărâţe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu preparate din cereale acoperite cu zahăr
si miere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu gustări tip prăjitură din
orez, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu batoane învelite în ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane pentru gustări conţinând
un amestec de cereale, nuci si fructe uscate
(produse de cofetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu batoane pe bază
de grâu, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu batoane energetice pe bază de
cereale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu batoane dulci cu susan, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu batoane de ovăz, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu batoane de
cereale bogate în proteine, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu batoane
de cereale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu batoane cu musli, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
batoane alimentare pe bază de cereale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pudră de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pudră de
cacao, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de cafea), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de cacao), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu preparate pe bază de cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu pastă
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de cacao pentru băuturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lapte cu
cacao, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ciocolată cu lapte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ciocolată
caldă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu băuturi pe bază de ciocolată
cu lapte, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu băuturi pe bază de cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu băuturi pe bază de cacao, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu amestecuri de cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu amestecuri
pe bază de cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu turte din orez
învelite în ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu gustări rapide preparate din porumb, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu gustări rapide preparate din musli, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
gustări rapide preparate din grâu integral, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
gustări preparate conţinând în principal cereale
expandate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu gustări pe bază de orez,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu gustări pe bază de multicereale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu gustări pe bază de grâu, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
gustări pe bază de cereale, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiţi de
orez, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu batoane pe bază de ciocolată
ca substituţi alimentari, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu batoane pe
bază de cereale ca substituţi alimentari, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aperitive (tartine), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
amestecuri de ovăz care contin fructe uscate.

───────

(210) M 2020 08322
(151) 17/11/2020
(732) RALUCA VALENTINA ENESCU,

STR. NR. 34, NR. 6, JUDEŢ
BUZAU, PUIESTII DE JOS, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

REONE

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Stihare (albă), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie de corp),
bandane (fulare), sandale de baie, papuci
de baie, halate de baie , slipuri de baie/
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, articole de acoperit
capul pentru purtare, ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), rochii tip pulover/ rochii tip
salopetă, chimonouri, chiloţi de damă/chiloţi
pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din
dantelă, trusouri pentru copii (îmbrăcăminte),
egări (jambiere) /jambiere , egări (pantaloni),
uniforme oficiale, îmbrăcăminte din latex ,
articole de îmbrăcăminte cu protecţie solară ,
îmbrăcăminte cu led-uri încorporate, eşarfe
pentru cap , sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), berete, şaluri cu pene (articole
de îmbrăcăminte de pus la gât), corsaje
(lenjerie), cizme (încălţăminte), chiloţi tip boieri,
sutiene, şepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte din imitaţie din piele,
îmbrăcăminte din piele, paltoane, combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de
corp), rochii, capoate, apărători pentru urechi
(îmbrăcăminte), pantofi sau sandale din
iarbă esparto (espadrile), încălţăminte, blănuri
(îmbrăcăminte), trenduri (îmbrăcăminte), mănuşi
(îmbrăcăminte), pălării, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, jachete cu glugă (parka), pelerine,
mantale, ponchouri, pijamale, îmbrăcăminte de-
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35. Oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor oferirea de informaţi
de contact comerciale si de afaceri,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, demonstraţii cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, marketing,
publicitate online pe o reţea de calculatoare
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare organizarea de târguri
comerciale, publicitate exterioară prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializarecu amănuntul, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru dispozitive electrice
de îngrijire a corpului, servicii de comerţ pentru
articole de îmbrăcăminte servicii de comerţ
pentru articole de încălţăminte, servicii de
agenţie de import export, servicii de comerţ
cu produse cosmetice, servicii de comerţ cu
produse de îngrijire corporală.

───────

(210) M 2020 08350
(151) 23/11/2020
(732) EFSANE ACTIV SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

ROGROSS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerţ cu ridicata, inclusiv prin
internet şi/sau prin programe de teleshopping,
servicii de comandă online şi/sau pe bază de
catalog în legătură cu în legătură cu: produse
chimice, preparate pentru curăţenie, preparate

pentru lustruire şi degresare, substanţe pentru
spălat, vopsele, articole de drogherie, cosmetice,
aparate de ras şi accesorii pentru acestea,
articole de parfumerie, consumabile de uz
casnic, combustibili, mijloace de iluminat şi
carburanţi, uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi,
lumânări, produse din sectorul sănătăţii, utilaje,
unelte şi produse metalice, materiale de
construcţii, articole de bricolaj şi grădină,
rechizite pentru hobby-uri și materii prime
pentru artizanat, produse electrice şi produse
electronice, suporturi sonore şi suporturi de date,
aparatură pentru iluminat, încălzire, aparatură
pentru gătit, aparatură pentru refrigerare,
aparatură pentru uscare şi ventilare, aparate
de curăţare şi netezire cu aburi, instalaţii
sanitare şi accesorii pentru acestea, vehicule şi
accesorii pentru vehicule, biciclete şi accesorii
pentru biciclete, vehicule motorizate pe două
roţi şi accesorii pentru acestea, artificii, ceasuri
şi ceasuri de mână şi bijuterii, instrumente
şi aparate optice, instrumente muzicale,
materiale imprimate, papetărie, articole de
birotică, produse de marochinărie şi şelărie,
mobilă, furnituri, corturi, prelate, îmbrăcăminte,
încălţăminte, produse textile, articole de acoperit
capul, produse din piele şi imitaţie de piele,
cufere şi valize, genţi de voiaj şi genţi
de mână, rucsacuri, umbrele şi parasolare,
jucării, aparatură pentru sport şi echipamente
şi accesorii sportive, produse alimentare şi
băuturi, produse agricole, produse horticole
şi produse forestiere, produse din tutun şi
alte articole de lux, respectiv alcool, cafea,
ceai, ciocolată, zahăr şi condimente, produselor
de uz casnic, echipamente electrice şi non-
electrice de uz casnic şi de bucătărie, produse
din sticlă, produse din ceramică, produse din
porţelan, produse metalice şi plastice pentru
uz casnic şi de bucătărie, vase pentru uz
casnic şi de bucătărie, seturi de oale de
gătit, articole decorative şi materiale decorative,
respectiv ornamente, plante (inclusiv plante
artificiale), fructe (inclusiv fructe artificiale),
produse alimentare (inclusiv produse alimentare
artificiale), decoraţiuni sezoniere, festive, pentru
petreceri şi tematice, ghirlande, steaguri şi folii,
servicii de agenţii de import-export, primirea,
prelucrarea şi gestionarea comenzilor (lucrări
de birou), servicii de aprovizionare pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
societăţi), plasarea de comenzi şi servicii
de livrare şi gestionarea facturilor, inclusiv
în cadrul comerţului electronic, servicii de
facturare, derularea de programe de bonusuri
şi fidelizare, ce constau în scheme de fidelizare
a clienţilor în scop de marketing: monitorizarea

a gata, sandale, eşarfe, şaluri, cămăşi, pantofi,
cămăşi cu mânecă scurtă, fuste, pantaloni scurţi
tip fustă, papuci, furouri (lenjerie de corp) jachete
căptuşite (îmbrăcăminte), costume, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
pantaloni, chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri.
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programelor de bonusuri şi fidelizare ce constau
în scheme de fidelizare a clienților prin evaluarea
și compilarea datelor statistice, publicitate,
atragerea clienţilor şi asistenţă pentru clienţi
prin publicitate prin poştă (corespondenţă),
organizarea şi realizarea de expoziţii şi târguri
în scop cemercial şi publicitar, planificarea,
elaborarea şi realizarea de iniţiative publicitare,
prezentarea companiilor pe internet şi alte
mijloace, sponsorizare sub formă de reclamă,
publicare de materiale imprimate în scop
publicitar, în anumite cataloage, prezentare
de produse prin mijloace de comunicare, în
scop de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
actualizarea materialelor publicitare, decorarea
vitrinelor, promovarea vânzărilor (pentru terţi),
închiriere de spaţiu publicitar, inclusiv pe internet
(schimb de bannere), închiriere de materiale
publicitare şi timp publicitar în mijloacele
de comunicare, distribuirea de mostre în
căutare de sponsorizare, adunarea diverselor
produse din domeniile de vânzare cu ridicata
menţionate anterior (cu excepţia transportului
acestora) pentru terţi pentru a le facilita
consumatorilor vizualizarea şi achiziţionarea
acestor produse, marketing (cercetare de piaţă),
inclusiv pe reţele digitale, cercetare de piaţă,
sondaje de opinie pentru activităţi comerciale
(promovarea vânzărilor), cercetare în fişiere de
date computerizate (pentru terţi) şi/sau cercetare
în domeniul afacerilor, mentenanța datelor în
baze de date computerizate, stabilirea preţurilor
pentru bunuri şi servicii, gestionarea facturilor
pentru sistemele de comandă electronică,
aparatură de birou şi închiriere de echipamente,
servicii de închiriere a automatelor de
vânzări, închirierea standurilor de vânzare,
pregătirea abonamentelor la un serviciu de
telecomunicaţii (pentru terţi): oferirea de adrese,
date de contact comerciale şi de afaceri,
inclusiv prin internet, pregătirea tranzacţiilor
comerciale pentru terţi, inclusiv în cadrul
comerţului electronic, pregătirea contractelor de
publicitate şi promovare pentru terţi, consultanţă
în afaceri, planificarea şi monitorizarea
evoluţiilor întreprinderilor din punct de vedere
organizatoric, planificare (asistenţă) cu privire
la management, consultanţă profesională în
afaceri pentru concepte de franciză, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game variate
de bunuri (cu excepția transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2020 08354
(151) 18/11/2020
(732) VLAD BALOSIN, STR.

GHEORGHE PETRASCU NR.
14A, BL. 9A, SC. 1, ET. 5, AP.
23, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

METRIK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01

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

42. Amenajări interioare pentru clădiri,
consultanță profesională privind amenajarea de
interior, consultanță profesională în materie de
design industrial, consultanță tehnică în materie
de proiectare, consultanță în domeniul desenului
tehnic în construcții, decorațiuni interioare,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
design arhitectural pentru planificare urbană,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare,
design de centre comerciale, design de
mobilier, design interior pentru magazine, design
industrial, proiectare a exterioarelor clădirilor,
realizarea de planuri (construcții), planificare
și proiectare de ansambluri rezidențiale,
proiectare de clădiri industriale, proiectare
de clădiri, proiectare de case, proiectare de
produs, proiectare de sisteme de construcții,
proiectare și consultanță în inginerie, proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor, proiectare
(design) de turnuri de birouri cu mai
multe etaje, proiectare (design) de clădiri,
proiectarea (designul) spațiului interior, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de consultanță în materie de design
industrial, servicii de consultanță în materie
de decorațiuni interioare, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spații de birouri,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri industriale, servicii arhitecturale pentru
proiectare de clădiri comerciale, servicii de
design în domeniul arhitecturii, servicii de
design interior și exterior, servicii de design
arhitectural, servicii de proiectare asistată de
calculator în domeniul arhitecturii, servicii de
proiectare asistată de calculator pentru proiecte
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de construcții, servicii de proiectare a clădirilor,
servicii de inginerie în materie de proiectare
de structuri, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii pentru designul
de clădiri industriale, arhitectură, consultanță
profesională privind arhitectura, consultanță în
arhitectură, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții,
design arhitectural, dezvoltare de proiecte de
construcții, planificare pentru construcții de
proprietăți, întocmire de proiecte de arhitectură,
întocmirea de planuri arhitecturale, servicii de
arhitectură, servicii de arhitectură de interior,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
centre comerciale, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri, servicii de arhitectură pentru proiectarea
de spații pentru vânzare cu amănuntul, servicii
de consultanță în domeniul urbanismului, servicii
de consultanță în materie de planificare
arhitecturală, servicii de consiliere în domeniul
urbanistic, servicii profesionale privind design-
ul arhitectural, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de planificare
arhitecturală, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii de consultanță
privind proiectarea clădirilor, amenajări interioare
comerciale.

───────

(210) M 2020 08355
(151) 18/11/2020
(732) SC BUNATATIUSCATE SRL, COM.

MĂRGĂU, NR. 66, JUDEŢ CLUJ,
SAT BUTENI, CLUJ, ROMANIA

(540)

BUNATATI USCATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.07.24; 26.11.05

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.

───────

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

(540)

Obsession

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Îngheţată, îngheţate pe bază de apă,
îngheţate de fructe pe bază de apă, desert
congelat similar serbetului, facut din apă,
îndulcitori şi sirop de fructe sau alte arome (water
ices), produse de cofetarie îngheţate.

───────

(210) M 2020 08356
(151) 18/11/2020
(732) Unilever IP Holdings B.V., 

WEENA 455, 3013 AL 
ROTTERDAM, TARILE DE JOS
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(210) M 2020 08359
(151) 18/11/2020
(732) REDLINE SECURITY SRL, BLD.

IULIU MANIU NR. 7, CORP
CLADIRE 297, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

RL REDLINE SECURITY

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.04; 01.01.02; 27.05.01;
27.05.17

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

45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2020 08362
(151) 18/11/2020
(732) EGNER TRADITIONAL SRL, SAT

CERASU NR. 132, JUDETUL
PRAHOVA, COMUNA CERASU,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

BĂCĂNIA PATRIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.05.16

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata, publicitate prin poștă, informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, răspândirea
materialelor publicitare.
43. Servicii de bufet pentru gustări (snack-
bar), servicii de alimentație publică, servicii de
catering care constau în furnizare de produse
alimentare și băuturi, servicii de restaurant,
servicii de cafenea, servicii de bufet.

───────
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(210) M 2020 08363
(151) 18/11/2020
(732) PĂUNESCU IOANA-JASMINA,

(740) TRADE MARK AGENCY SRL, STR.
BANUL UDREA NR. 4, BL. G8,
SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SENSIYO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Amulete (bijuterii), insigne din metale
prețioase, mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, brățări (bijuterii), broșe (bijuterii),
caboșoane, lanțuri (bijuterii), pandantive pentru
brelocuri, cleme pentru bijuterii, bijuterii
cloisonné, crucifixuri ca bijuterii, butoni de
cămașă, diamante, cercei, aur, în formă brută
sau foiță, fire de aur (bijuterii), bijuterii pentru
pălării , iridiu, bijuterii din fildeș, pandantive
bijuterii / pandantive pentru bijuterii, bijuterii,
medalioane (bijuterii), coliere (bijuterii), olivine
(pietre prețioase )/ peridote, ace ornamentale,
perle realizate din ambroid (chihlimbar preset),
perle (bijuterii), ace (bijuterii), platină (metal),
metale prețioase, în formă brută sau
semiprelucrate, pietre prețioase, inele (bijuterii),
pietre semiprețioase, fire de argint (bijuterii),
argint în formă brută sau foiță, fibre din argint (fire
de argint), fibre din metal prețios (bijuteriij / fire
din metal pretios (bijuterii).
35. Oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor și
serviciilor, servicii de informații privind marketing-
ul, marketing, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de intermediere
comercială, demonstrații cu produse, negocierea
și încheierea de tranzacții comerciale pehtru terți,
negocierea contractelor de afaceri pentru terti,
promovarea vânzărilor pentru terți, închirierea de
standuri de vânzare.

───────

(210) M 2020 08364
(151) 18/11/2020
(732) SC STAGE INVEST SRL, B-DUL

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

(540)

CLORETTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectante, șervețele dezinfectante,
pansamente dezinfectante, săpunuri
dezinfectante, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante pentru wc-uri
chimice, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de contact,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant, de
uz igienic.

───────

STR. DINU VINTILA NR. 6B, BL. 1, 
SCARA  D,  AP. 154,  SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

MATEI BASARAB, BL. G, SC. C, 
AP. 1, JUDETUL IALOMITA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

300

(210) M 2020 08365
(151) 18/11/2020
(732) TECVIVO S.R.L., STRADA

CARPATILOR NR. 60, BIROUL
19, JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

LAS VEGAS Games
Sky is no limit!

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 26.04.02; 26.11.03; 27.05.01;
29.01.13; 15.01.24

clase:
35. Publicitate, publicitate prin mijloace de
publicitate, servicii de marketing, organizare
economica si organizatorica de proiect, activitati
de administrare si de birou pentru societati,
societati si uniuni, servicii de consultanţă în
afaceri, servicii ale unui ofertant de franciză
pentru organizatori de turniruri, şi anume
consultanţă comercială şi management de
servicii la planificarea, amenajare şi derularea
de turniruri, evenimente de divertisment şi pentru
timpul liber, comercializare de evenimente
sportive si de calatorie, sponsorizare în
formă de consultanţă antreprenorială pentru
firme inclusiv organizarea şi derularea de
evenimente şi/sau proiecte de marketing,
activităţi administrative de birou pentru firme,
companii şi ascociaţii, publicitate, marketing,
sponsorizare sub formă de publicitate pentru
promoţii de vânzare, închiriere şi utilizare de
automate de divertisment, maşini pentru jocuri,
automate de sport, automate de informaţii,

tonomate, jocuri electronice, aparate de jocuri,
aparate de sport, automate de cazinou, mese de
ruletă şi mese pentru jocuri de cărţi, publicitate,
marketing, prin utilizarea de automate de
divertisment, automate de joc, automate de
sport, automate de informaţii, tonomate, jocuri
electronice, aparate de joc şi aparate sportive,
consultanţă profesională în afaceri şi tehnică
cu privire la construcţia de localuri, săli de
jocuri, săli de sport şi cazinouri, exploatarea
de echipamente cu automate de divertisment,
automate de jocuri, automate de sport, automate
de informaţii, tonomate, jocuri electronice,
aparate de joc şi aparate de sport.
36. Servicii imobiliare, servicii de inchiriere de
sali de jocuri de noroc, servicii de finantare,
servicii financiare cu privire la pariuri, jocuri,
jocuri de noroc, loterii sau plasare de pariuri,
informaţii financiare în legătură cu pariuri, jocuri
de noroc, jocuri de pariuri, loterie sau brokeraj
de pariuri, consultanţă financiară şi asistenţă
financiară în materie de pariuri, jocuri de noroc,
jocuri de pariuri, loterie sau brokeraj de pariuri,
servicii de carduri de credit şi carduri de debit
în legătură cu pariuri, jocuri de noroc, jocuri de
pariuri, loterie sau brokeraj de pariuri.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activitaţi
sportive şi culturale, închirierea de aparate
de jocuri si divertisment pentru cazinouri,
organizarea si efectuarea de jocuri, jocuri
de noroc, organizarea de loterii, realizare
de jocuri pe internet, inclusiv on-line şi
sub formă de aplicaţii pentru telefoane
inteligente, jocuri online (din rețea), furnizare
de conţinut de divertisment şi/sau educaţional
pentru aplicaţii pentru dispozitive mobile şi
calculatoare, realizarea unui joc de cultură
generală prin intermediul aplicaţiilor pentru
telefoane inteligente, exploatarea de cazinouri
sau cazinouri de jocuri, respectiv operarea de
birouri de pariuri, operarea sălilor şi a locaţiilor
cu jocuri de noroc şi/sau cazinouri online pe
internet şi case de pariuri, jocuri de noroc pentru
internet, servicii de jocuri de noroc, servicii de
cazino (jocuri de noroc), servicii de informare
privind jocurile de noroc, servicii de cazino,
pariuri și jocuri de noroc, servicii de divertisment
cu aparate de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de noroc în scopuri de divertisment, coordonare
de jocuri de noroc pentru mai mulți jucători,
furnizare de instalații de săli de jocuri, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(maşini de jocuri), servicii de jocuri de noroc
online.
43. Săli de jocuri şi cazinouri (spații), servicii
de mâncare și băuturi, toate acestea fiind
furnizate împreună cu unități de jocuri de noroc

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
STRADA 11 IUNIE NR. 51, ETAJ 1, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,  ROMANIA

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

301

și cazinouri, servicii oferite de baruri, cafenele,
restaurante, servicii de catering care urmează
să fie furnizate împreună cu unități de jocuri
de noroc și cazinouri, servicii de informare,
consiliere și consultanță referitoare la serviciile
menționate anterior.

───────

(210) M 2020 08366
(151) 18/11/2020
(732) LUXURY EXPERT SRL, PIAȚA

ALEXANDRU LAHOVARI NR. 5,
BUCUREȘTI, 010464, ROMANIA

(540)

LUXURY EXPERT

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 24.09.05; 27.05.01; 29.01.12

clase:
3. Parfumuri.
14. Bijuterii.

───────

(210) M 2020 08367
(151) 18/11/2020
(732) ANDREEA-GABRIELA HENRICH-

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA
11 IUNIE NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

chic MANIA

(531) Clasificare Viena:
13.01.25; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.01

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

35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
frumusețe și sănătate, casă și grădină, auto
și moto, electronice și gadget, sport și timp
liber, accesorii și jucării pentru copii, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
ridicata pentru articole de frumusețe și sănătate,
casă și grădină, auto și moto, electronice și
gadget, sport și timp liber, accesorii și jucării
pentru copii, regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de frumusețe și sănătate, casă și
grădină, auto și moto, electronice și gadget,
sport și timp liber, accesorii și jucării 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

IOANID, ALE. SOLCA NR. 20, 
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: auriu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru
articole de frumusețe și sănătate, casă și
grădină, auto și moto, electronice și gadget,
sport si timp liber, accesorii si jucarii 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
computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2020 08369
(151) 18/11/2020
(732) SC ASIDENT ESTHETICS SRL,

STRADA MIRCEA ELIADE NR
14, CASA 10, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Dental District
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 08371
(151) 18/11/2020
(732) UTILIFY DIGITAL SRL, STR.

LOTRU NR. 35, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

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

(540)

racord

(531) Clasificare Viena:
27.05.03

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi, (exceptînd 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
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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.
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.

───────

(210) M 2020 08372
(151) 18/11/2020
(732) CRISTIAN DAN PETRESCU, STR.

CAMELIEI, NR. 15, BL. 26, AP. 94,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100091, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

asista

(531) Clasificare Viena:
27.05.23

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

9. Software de calculator (programe).
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 08375
(151) 19/11/2020
(732) SC MINOS SUPPLIES SRL,

BULEVARDUL BASARABIA
NR. 250, PAVILION CENTRAL,
CAMERA 24, ET 3, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MINOS SUPPLIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.13; 25.01.05

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte  din carne, fructe şi legume conservate,
congelate,  uscate   şi   coapte,  jeleuri,  gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste   şi   tăiţei,   tapioca   şi   sago,  făină  şi
preparate  din  cereale,  pâine, produse  de 
patiserie  şi  produse de cofetărie,  ciocolată, 
îngheţată, şerbeturi  şi  alte  glazuri  comestibile, 
zahăr,  miere,  melasă,  drojdie,  praf de  copt, 
sare,  condimente,  mirodenii,  ierburi 
conservate,  oţet,  sosuri  şi  alte  condimente, 
gheaţă (apă îngheţată).
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2020 08376
(151) 19/11/2020
(732) RUXANDRA - TEODORA

COTRUȚĂ, STR. BABANOVAC
NR. 16, BL. 23, AP. 57, SECTOR 3,
BUCURESȘTI, ROMANIA

(540)

SonoreWe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.13; 26.01.01; 26.01.04

(591) Culori revendicate:alb, roșu (Pantone
#ED4E6B), portacaliu (Pantone
#F77846)

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

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea, administrare a afacerilor pentru interpreţi
de muzică, administrare a afacerilor pentru
muzicieni, administrare în materie de activităţi de
marketing, administrarea afacerilor magazinelor

de comerţ cu amănuntul, administrarea
vânzărilor, asistenţă comercială cu privire la
imaginea comercială, managementul activităţilor
de impresariat artistic, organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
de promovare, 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 comercializare cu
amănuntul de articole muzicale şi accesorii
pentru aceste articole, servicii de comerţ cu
amănuntul online pentru muzică descărcabile şi
preînregistrate, servicii de informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
instrumentelor muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fişiere de muzică descărcabile,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecţie acustică
41. Educație, instruire, divertisment, activități
culturale, divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, spectacole
muzicale, cursuri de muzică, reprezentații de
muzică live, publicare de lucrări muzicale,
organizare de divertisment muzical, servicii de
educație muzicală, organizare de concursuri
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
organizarea de evenimente culturale și artistice
43. Servicii de cafenea

───────

(210) M 2020 08378
(151) 19/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUDEȚUL
IAȘI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

BEGA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

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.
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(210) M 2020 08379
(151) 19/11/2020
(732) ADRIAN-COSMIN NASTASA,

(540)

data revolt

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

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

───────

(210) M 2020 08381
(151) 19/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUD, IASI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

BUCUREȘTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08382
(151) 19/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUD. IASI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

CIȘMIGIU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08383
(151) 19/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUD. IASI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

CLUB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08384
(151) 19/11/2020
(732) SELEX TRADING, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

COLOANA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

STR. BUDILA NR 12, ET3, AP. 3A4, 
SECTOR 2, BUCURESTI,ROMANIA
BOGDAN ZAHARIA, STR.
GHEORGHE PATRASCU NR.14, 
BL. 9B, SC. 2, ET. 1, AP. 46, 
SECTOR 3, BUCURESTI,ROMANIA
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(210) M 2020 08385
(151) 19/11/2020
(732) VITAL AUTO SERVICE SRL,

(540)

VITAL AUTO SERVICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(210) M 2020 08386
(151) 19/11/2020
(732) DIASAN MEDICAL SRL, STR.

(540)

FRUMUSEŢEA TA ESTE
PROIECTUL NOSTRU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
44. Servicii de chirurgie plastică, servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, îngrijirea sănătăţii, examinare
medicală (scrining), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, îngrijire medicală, servicii de terapie,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii de
medicină alternativă.

───────

SPLAIUL UNIRII NR. 3E, JUD.
ILFOV,  POPEŞTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

37. Vopsirea automobilelor, şlefuirea
automobilelor, întreţinerea automobilelor
gresarea automobilelor, vopsitul autovehiculelor,
reparaţii de automobile finisare de
automobile, spălarea autovehiculelor, lubrifierea
automobilelor, curăţarea automobilelor, curăţare
completă pentru automobile, curăţarea şi
lustruirea autovehiculelor, organizarea reparaţiei
autovehiculelor terestre, organizarea întreţinerii
autovehiculelor terestre, reparaţii auto pe
marginea drumului, instalare de accesorii pentru
automobile, reparaţii şi întreţinere de automobile,
servicii de spălare de autovehicule, curăţare
şi spălare a autovehiculelor, servicii de schimb
de ulei pentru autovehicule, servicii de curăţare
pentru autovehicule terestre, vulcanizare de
anvelope de automobil (reparaţii), întreţinere
şi reparare de transmisii automate, tuning
pentru electromotoare şi motoare de automobile,
montare personalizată a elementelor de interior
pentru automobile, instalare de echipamente
electrice şi electronice în automobile, reparaţii
sau întreţinere de autovehicule cu două
roţi furnizare de informaţii privind repararea
sau întreţinerea de automobile, întreţinerea
de piese şi accesorii pentru autovehicule
terestre comerciale, întreţinere şi reparaţii de
autovehicule pentru transportul de pasageri,
reparaţie, întreţinere, alimentare cu carburant
şi încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
reparaţii şi finisaje de caroserii de automobile
efectuate pentru terţi, verificare de automobile
şi de piese ale acestora înaintea lucrărilor
de întreţinere şi de reparaţie, echilibrarea
anvelopelor, întreţinerea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului
repararea  pompelor,  încărcarea bateriilor la 
vehicule,  vopsirea,  interioară  şi  exterioară, 
instalarea,  întreţinerea   şi reparaţia masinilor,
 

instalarea  şi  repararea  elevatoarelor, 
instalarea  şi  repararea  ascensoarelor, 
încaracarea  maşinilor  electric,  servicii
deelectricieni, tratament anticoroziv pentru
vehicule.

DUETULUI NR. 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2020 08387
(151) 19/11/2020
(732) DIASAN MEDICAL SRL, STR.

DUETULUI NR.6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PROJECT BEAUTY BY
DR. RUXANDRA SINESCU

clase:
44. Servicii de chirurgie plastică, servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, îngrijirea sănătăţii, examinare
medicală (scrining), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, îngrijire medicală, servicii de terapie,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii de
medicină alternativă.

───────

(210) M 2020 08390
(151) 19/11/2020
(732) ALEXANDRA-ROZALIA MICU,

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.18; 29.01.12

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

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

───────

(210) M 2020 08391
(151) 19/11/2020
(732) LIGHTHOUSE INTERNATIONAL

(540)

TimeLock

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

STR. ION CAMPINEANU NR.33, 
BL. 3, SC. 2, ET. 1, AP.37, 
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roz (Pantone PMS
239C), gri închis (Pantone PMS 432C)

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

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, 
SECTOR1, BUCURESTI, 
ROMANIA

She is Mom THE COMMUNITY
OF SUCCESSFUL MOMS
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice și preparate
parafarmaceutice umane și veterinare, produse
cosmetice medicale pe bază de substanțe
naturale, preparate multivitamine și băuturi
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical, plante medicinale, extracte de plante
și tincturi suplimentate cu vitamine, minerale
și oligoelemente, medicamente pe bază de
plante pentru slăbire, pentru întărirea corpului,
regenerarea forțelor și eliminarea stresului,
pentru întărirea părului și a unghiilor, preparate
terapeutice pe bază de plante pentru băi,
balsamuri de plante pentru scopuri medicale,
vinuri medicinale, întărirea și stimularea
băuturilor de uz medical, tablete și capsule pe
bază de plante, suplimente alimentare de uz
medical.

───────

(540)

ÎMPREUNĂ
CREȘTEM ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.04.18;
29.01.13

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

35. Publicitate, administrare de afaceri, servicii
de redactare, afișaj, difuzare de anunțuri,
prezentare de produse, distribuire de prospecte
și mostre în scopuri publicitare, distribuție de
prospecte și de mostre, cercetări pentru afaceri,
studii de piață, publicare de texte publicitare,
organizare de expoziții cu scop comercial sau
antreprenorial, organizare de târguri comerciale,
publicitate online, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing promoțional,
campanii de marketing, publicitate și marketing,
promovarea vânzărilor pentru terți, asistență
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență și consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, culegere
și sistematizare de informații în baze de
date informatice, redactare de texte publicitare,
dezvoltare și coordonare de proiecte de
voluntariat pentru organizațiile caritabile, servicii
de consultanță în afaceri privind organizarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în afaceri privind geationarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri.
41. Servicii de divertisment, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
publicare de texte, altele decât textele
publicitare, instruire, împrumut de cărți și
publicații periodice, divertisment de radio
și televiziune, organizarea și conducerea
de seminarii, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea
de colocvii, organizare și coordonare de
concerte, organizare și coordonare de
competiții, organizare și coordonare de
prelegeri, organizare și coordonare de jocuri,
organizare de examene pedagogice, informații
în materie de divertisment, furnizare de spații
pentru petrecerea timpului liber și recreere,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizare de reprezentații în
direct, planificarea de recepții (divertisment),
formare practică (demonstrație), organizarea
și conducerea de workshop-uri, rezervare de
locuri pentru spectacole, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, fotografie,
înregistrări pe benzi video (filmare), servicii
de agenții de bilete (divertisment), scriere
și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, antrenament (instruire), furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
îndrumare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, servicii de
instruire prestate cu ajutorul simulatoarelor,
organizare de evenimente, organizare de

(210) M 2020 08393
(151) 19/11/2020
(732) CHEMARK ROM S.R.L., STR. 

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

C-TIN BRANCOVEANU NR. 34A,
BL.15, SC. A, AP. 5, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, galben,
albastru
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evenimente dedicate specialiștilor din industria
de protecție a plantelor.

───────

(210) M 2020 08396
(151) 19/11/2020
(732) LIVIU-ANDREI RACOVITA,

STR. NICOLAE TONITZA, NR. 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

IHATEPINK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte.
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,
producție de emisiuni de teleshopping, difuzare
de anunțuri publicitare, difuzare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing., regruparea în
avantajul terților a articolelor de imbrăcăminte,
pentru a permite clientilor sa le vada si sa le
achizitioneze cat mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
38. Difuzarea de emisiuni televizate, difuzare
audio, difuzare video, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de material audio și video pe
internet, transmisii video, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații.
41. Educație și instruire, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, producție de emisiuni
de televiziune, producție de emisiuni de

televiziune de divertisment, difuzare de materiale
educative, difuzare de programe de divertisment
preînregistrate, servicii pentru difuzarea de
înregistrări video, producție de materiale video,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video.

───────

(210) M 2020 08397
(151) 19/11/2020
(732) SC STUDIO SQM SRL, STR.

GENIŞTILOR NR. 21, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPASCU TRADEMARK OFFICE,
BRASOV, CP 603, OP 1, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TESSERACT Medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.02

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

37. Consultanţă în construcţii.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, servicii de cartografie, calibrare
(măsurare), programare computerizată,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, audit energetic, inginerie,
sondaje geologice, prospecţiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice,
proiectare industrial, expertize topografice,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
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la câmpurile petroliere, cercetare ştiinţifică
şi tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, controlul calităţii, topografie, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice, scriere tehnică, planificare
urbană, analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de cercetare industrială
şi design industrial, servicii de planificare
arhitecturală şi urbană.

───────

(210) M 2020 08398
(151) 19/11/2020
(732) SC STUDIO SQM SRL, STR.

GENIŞTILOR NR. 21, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPASCU TRADEMARK OFFICE,
BRASOV, CP 603, OP 1, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TESSERACT Archviz

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Consultanţă în construcţii.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, servicii de cartografie, calibrare
(măsurare), programare computerizată,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, audit energetic, inginerie,
sondaje geologice, prospecţiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice,

proiectare industrial, expertize topografice,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, cercetare ştiinţifică
şi tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, controlul calităţii, topografie, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice, scriere tehnică, planificare
urbană, analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de cercetare industrială
şi design industrial, servicii de planificare
arhitecturală şi urbană.

───────

(210) M 2020 08399
(151) 19/11/2020
(732) SC STUDIO SQM SRL, STR.

GENIŞTILOR NR. 21, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPASCU TRADEMARK OFFICE,
BRASOV, CP 603, OP 1, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TESSERACT Architecture

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Consultanţă în construcţii.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, servicii de cartografie, calibrare
(măsurare), programare computerizată,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, audit energetic, inginerie,
sondaje geologice, prospecţiuni geologice,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

311

cercetare geologică, design de arte grafice,
proiectare industrial, expertize topografice,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, cercetare ştiinţifică
şi tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, controlul calităţii, topografie, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice, scriere tehnică, planificare
urbană, analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de cercetare industrială
şi design industrial, servicii de planificare
arhitecturală şi urbană.

───────

(210) M 2020 08400
(151) 19/11/2020
(732) SC STUDIO SQM SRL, STR.

GENIŞTILOR NR. 21, JUDEŢ
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) LUPASCU TRADEMARK OFFICE,
BRASOV, CP 603, OP 1, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

TESSERACT

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Consultanţă în construcţii.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, servicii de cartografie, calibrare
(măsurare), programare computerizată,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, audit energetic, inginerie,
sondaje geologice, prospecţiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice,
proiectare industrial, expertize topografice,

prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, cercetare ştiinţifică
şi tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, controlul calităţii, topografie, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice, scriere tehnică, planificare
urbană, analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de cercetare industrială
şi design industrial, servicii de planificare
arhitecturală şi urbană.

───────

(210) M 2020 08401
(151) 19/11/2020
(732) URBAN VISION CONSULTING

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030834, ROMANIA

(540)

URBANVISION

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

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

42. Planificare în domeniul urbanismului, servicii
de consultanță în domeniul urbanismului.

───────

SRL, STR. COSTACHE CONACHI
NR. 12, CAMERA. 1, BL. 6C, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(210) M 2020 08402
(151) 19/11/2020
(732) AZURO UNIVERSAL S.R.L., STR.

ECATERINA TEODOROIU NR.
25, CORP A, CAMERA 2, JUDEŢ
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Alphix
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, folie de (aluminiu,
sârmă din alumini, oţel cornier, nicovale, nicovale
(portabile), cuiere pentru genţi din metal, bare
de sprijin metalice pentru căzi, dispozitive
de tensionare a curelelor metalice, dispozitive
metalice de fixare a curelelor, bolţuri metalice,
bolţuri, plate, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, colţare metalice pentru
construcţii, colţare metalice pentru mobilă,
ramificaţii metalice pentru ţevi, alamă, brută sau
semiprelucrată, aliaje de sudură, bronz, bronzuri
(piese de artă), catarame din metal comun
(feronerie), materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii
din metal, construcţii, transportabile, din metal,
îmbinări de cabluri metalice, neelectrice/legături
de cabluri metalice, cabluri metalice, neelectrice,
cadmiu, ferestre batante din metal, casete pentru
bani (metalice sau nemetalice), fontă de oţel, în
formă brută sau semiprelucrată, lanţuri metalice,
lăzi metalice /containere metalice, fier cromat,
minereuri de crom, cleme metalice pentru cabluri
şi ţevi, agăţători metalice pentru îmbrăcăminte,
cobalt, brut, coliere metalice pentru fixarea
ţevilor, metale comune, în formă brută sau
semiprelucrată.
7. Pompe de aerare pentru acvarii,
aerocondensatori, agitatoare, elevatoare
agricole, unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual, utilaje agricole, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, alternatoare, dispozitive anti-
poluare pentru motoare, aparate de tăiere cu
arc electric, aparate de sudură cu arc electric,
osii pentru maşini, prese cu coş, rulmenţi
(componente ale maşinilor), bătătoare electrice,
maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele

pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
maşini pentru prepararea bitumului, maşini
pentru ascuţirea lamelor (şlefuire)/maşini de
şlefuit, lame (componente ale maşinilor), mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante pentru
compresia, evacuarea şi transportul gazelor,
tuburi de cazan (componente ale maşinilor),
aparate şi maşini pentru legătorie utilizate în
scopuri industriale, cutii pentru matriţe (tipărire),
maşini de tăiat pâinea, maşini pentru preparare
berii, perii (componente ale maşinilor), perii
pentru aspiratoare, perii, acţionate electric
(componente ale maşinilor), buldozere, garnitură
de cardă (componente ale maşinilor de cardat),
maşini şi aparate pentru şamponarea covoarelor,
electrice, cartuşe pentru maşinile de filtrare,
instalaţii centralizate de curăţire cu vacuum,
maşini centrifuge/centrifuge (maşini), pompe
centrifuge, lame pentru tocătoarele staţionare,
fierăstraie cu lanţ, agitatoare, site de cenuşă
(maşini), dispozitive de curăţare cu abur, maşini
şi aparate pentru curăţare, electrice, motoare
cu aer comprimat, maşini cu aer comprimat,
pompe cu aer comprimat, compresoare (maşini),
betoniere (maşini), 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.
11. Dispozitiv de dezodorizare a aerului/
dispozitiv de dezodorizare a aerului, uscător de
aer/uscător de aer, dispozitiv de filtrare a aerului,
echipamente şi utilaje pentru purificarea aerului,
reîncălzitor de aer, sterilizator de aer/sterilizator
de aer, supapă de aer pentru dispozitiv de
încălzire cu abur, aparat, dispozitiv de filtrare
pentru acvariu, încălzitor pentru acvariu, lumină
pentru acvariu, dispozitiv automat de descărcare
a cenuşii, cuptorul brutarului, accesorii baie,
facilităţi de baie/echipament sanitar pentru baie,
cadă de baie, trompetă pentru cadă bidet,
dispozitiv de răcire a băuturilor, bidet, tub
de cazan al dispozitivului de încălzire (tub),
maşină de coacere pâine, prăjitor de pâine/
prăjitor de pâine, maşină de fabricat pâine,
radiator central, lanternă chineză, cameră curată
(instalaţii sanitare), aparat de cafea electric,
echipamente şi aparate de gătit, aragaz/
ustensile de gătit, ustensile de gătit electrice,
blat electric, echipamente şi dispozitive de răcire,
dispozitive şi maşini de răcire, dispozitiv de
răcire lichid, dispozitiv de răcire a tutunului,
dispozitiv de răcire cu apă, echipamente pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, dispozitiv
de dezodorizare, nu pentru uz personal/
dispozitiv de dezodorizare, nu pentru uz
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personal, dispozitiv de uscare, echipamente
de dezinfectare, echipamente de dezinfecţie
medicală, dezinfectant utilizat în magazinul
de toalete /distribuitorul de toalete dezinfectat,
stropitor de irigare prin picurare (accesorii pentru
irigare), dispozitiv de uscare, echipamente şi
dispozitive de uscare, uscare pentru furaje şi
echipamente de alimentare /dispozitiv de uscare
a furajelor.

întinzătoare pentru îmbrăcăminte/întinzătoare
pentru îmbrăcăminte , cârpe de curăţare/pânze
de curăţare, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, piepteni, piepteni electrici,
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, pungi de gătit, altele decât
cele pentru microunde, seturi de oale pentru
gătit, oale de gătit, ustensile pentru gătit,
neelectrice, ustensile cosmetice.

───────

16. Foi absorbante de hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, timbre de
adresă, benzi adezive pentru papetărie sau
pentru uz casnic, benzi adezive pentru papetărie
sau pentru uz casnic, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume/albume, cârduri
de anunţuri (papetărie), aquarelles/acuarele
(tablouri) /acuarele (tablouri), pungi (plicuri,
pungi) din hârtie sau materiale plastice, pentru
ambalare, bannere de hârtie, panglici cu
coduri de bare, benzi de legare (legare
de carte), planuri, aparate şi maşini de
legat cărţi (echipament de birou), material
de legare a cărţilor, plicuri de sticle de
hârtie sau carton, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii de hârtie sau carton,
calendare, cataloage, clipuri pentru deţinătorii
insignelor de nume (cerinţe pentru birou),
pânză pentru legătorie/legătorie pânză, suporturi
de hârtie, hârtie de copiat (papetărie), huse
(papetărie)/ambalaje (papetărie), covoraşe de
birou, desktop dulapuri de papetărie (articole
de birou), diagrame, fişiere de documente
(papetărie), suport de documente (papetărie),
laminatoare de documente pentru birou, planşe
de desen, electrotipuri, maşini de etanşare a
plicurilor pentru birouri, plicuri (papetărie), fişiere
(rechizite de birou), standuri pentru degete
(articole de birou), fluturaşi, foldere pentru hârtii/
sacouri pentru hârtii, formulare , tipărite, franking
maşini de birou utilizare/poştale de metru pentru
birou.

35.  Publicitate/publicitate,  administrarea
programelor de fidelizare destinate circulaţiei,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, publicitate prin corespondenţă,
producţie de filme publicitare, închiriere de spaţiu
publicitar, închiriere de timp publicitar pe mijloace
de comunicare, licitaţie, închiriere de panouri
publicitare ( panouri publicitare), contabilitate,
servicii de consiliere pentru managementul
afacerilor, anchete de afaceri, servicii de
intermediere a afacerilor legate de potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, afaceri de
consultanţă de management, managementul
afacerilor hotelurilor, servicii de gestionare
a proiectelor de afaceri pentru proiecte de
construcţii, consultanţă profesională în afaceri,
furnizarea de informaţii comerciale, furnizarea
de informaţii comerciale prin intermediul unui
site web, servicii de agenţii de informaţii
comerciale, servicii de intermediere comercială,
furnizarea de informaţii comerciale şi de
afaceri, gestionarea computerizată a fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
publicitară, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, analiza preţului
de cost, demonstrarea bunurilor, publicitate
prin poştă directă, diseminarea de materiale
publicitare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de
prezentări de modă în scopuri promoţionale,
servicii de agenţii de import-export, facturare,
servicii de amenajare în scopuri publicitare, studii
de piaţă, marketing, modelare pentru publicitate
sau promovare a vânzărilor, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, birou maşini
şi echipamente de închiriere, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, servicii de vânzare
cu amănuntul online pentru muzică şi filme
descărcate şi preînregistrate, servicii de vânzare
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de vânzare cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărători şi vizualizarea de bunuri şi servicii.

21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, difuzoare de
uleiuri parfumate, altele decât beţişoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, bazine
(recipiente), arnestecătoare, neelectrice, pentru
uz casnic, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii pentru pâine, mături, perii electrice,
cu excepţia componentelor maşinilor, găleţi
realizate din împletituri, busturi din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, ceramică
pentru uz casnic, oale de noapte, ornamente
chinezeşti, instrumente de curăţare, acţionate
manual, câlţi pentru curăţat, clapete de
închidere pentru capacele borcanelor, cârpe
pentru  spălarea pardoselilor, cârlige de rufe,
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(210) M 2020 08403
(151) 19/11/2020
(732) MENG JIE SRL, LINIA DE

CENTURA NR. 17, SPATIUL
COMERCIAL NR. 183, HALA A,
COMPLEX COMERCIAL CHINA
TOWN, JUDEŢ ILFOV, AFUMAŢI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Casa Pucioasa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Steguleţe textile pentru bebeluşi, banere
din material textil sau plastic, produse
textile pentru baie, exceptând îmbrăcămintea,
mănuşi pentru baie, pături pentru pat,
huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, huse draperii pentru pat,
brocart, stambă, pânze pentru goblenuri sau
pentru brodat, ţesătură, apărători laterale pentru
pătuţurile de copii (lenjerie de pat), pânze
de bumbac, crep (ţesătură), crepon, suporturi
pentru draperii din material textil, draperii din
material textil sau plastic, damasc, scutece
din pânză, perdele pentru uşi, material elastic
ţesut, ţesătură din esparto, pânză, pânze pentru
utilizare la produsele textile, prosoape de faţă
din material textil, ţesături din fibră de sticlă
pentru uz pentru utilizare la produsele textile,
flanel (ţesătură), molton (pânză), huse din plastic
pentru mobilă /huse din plastic pentru mobilă,
huse din material textil pentru mobilă, finet/
barhet, tifon (ţesătură), ţesătură din păr (pânză
de sac), batiste din material textil, ţesătură
de cânepă, pânză de cânepă, lenjerie de uz
casnic, ţesătură tricotată, etichete din material
textil, pânze pentru lenjerii, marabu (ţesătură),
huse pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, dosuri de perne,
feţe de perne, suporturi pentru farfurie din
material textil, ţesătură de stambă imprimată,
pături imprimate din material textil, ţesătură de
ramie, ţesătură de mătase artificială, cearşafuri
(textile), perdele de duş din material textil sau
plastic, mătase (ţesătură), ţesături de mătase
pentru imprimarea de modele, saci de dormit
pentru bebeluşi, protecţii pentru masă din
material textil, material textil, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), prosoape din material
textil, pânze imprimate pentru broderie/pânză

imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, carpete
textile agăţate pe pereţi /tapiserie (carpete
agăţate pe pereţi), din material textil, pânză de
lână /ţesătură de lână, zefir (ţesătură).

───────

(210) M 2020 08404
(151) 19/11/2020
(732) NICOLETA ANDA GINA NEACSU,

STR. RACARI NR. 12, BL. 45, SC.
2, AP. 78, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FABRICA DE DARURI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Strângere de fonduri de binefacere,
colectare de fonduri de binefacere, sponsorizare
financiară, servicii filantropice privind donaţiile
financiare, servicii de binefacere în domeniul
donaţiilor monetărej, colectare de fonduri
de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment.
41. Organizarea de evenimente de divertisment
pentru binefacere şi strângere de fonduri, servicii
de educaţie şi instruire.
43. Cazare temporară şi servicii de alimentaţie,
asigurarea de hrană şi băuturi.

───────
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(210) M 2020 08406
(151) 19/11/2020
(732) HOTELIERA, B-DUL ALEXANDRU

LAPUSNEANU NR.114, BL. X1,
SCARA A, ET. 2, AP. 9, CAMERA
1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

H Hoteliera

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 26.05.01

clase:
39. Servicii de turism, organizarea transportului.

───────

(210) M 2020 08407
(151) 19/11/2020
(732) SIMACEK FACILITY SERVICES

RO SRL, PIATA 14 IULIE NR. 16,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

SIM Green Alegerea naturală.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
115c), verde (Pantone 7732 c)

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

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

───────

(210) M 2020 08408
(151) 19/11/2020
(732) SIMACEK FACILITY SERVICES

RO SRL, PIATA 14 IULIE NR. 16,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

greenstant

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.03

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

6. Garduri metalice.
21. Suporturi pentru flori și plante (aranjamente
florale).
31. Plante.
35. Furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii.

───────

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

(591) Culori revendicate: gri (Pantone 
4294c),verde (Pantone 357c)
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(210) M 2020 08409
(151) 19/11/2020
(732) SARTOROM IMPEX SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI - MĂGURELE NR.
232, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

SARTOROM 1991-2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrare de afaceri, asistență comercială
în managementul afacerilor, campanii de
marketing, expoziții comerciale și servicii
expoziționale, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, management de afaceri
comerciale, marketing comercial (în afară
de comercializare), organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
de demonstrații în scopuri comerciale,
organizare de demonstrații în scopuri publicitare,
prezentare de produse și servicii (în scopuri
promoționale/publicitare), organizare de târguri
comerciale, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, planificare de
strategii de marketing, promovarea afacerii

(publicitate), promovarea comercială, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de marketing, servicii de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare comercială, servicii de magazin fizic
sau on-line de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicata, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă.

───────

(210) M 2020 08410
(151) 19/11/2020
(732) FLORIAN MARIUS VISALOM,

STR. NAVIGATIEI NR. 52, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

VS BEAUTY TRENDS
Frumuseţe fără niciun

compromis. 100% în orice!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

(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, în special produse cosmetice și de
înfrumuseţare pentru oameni, instrumente de
cosmetică și de înfrumuseţare pentru oameni,

(591) Culori revendicate: galben, 
albastru  deschis, albastru 
inchis, bleumarin,negru
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foarfeci, ondulatoare, perii, placi (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 cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 08411
(151) 19/11/2020
(732) ETEX BUILDING PERFORMANCE

S.A., STR. VULTURILOR NR.
98, ETAJ 5-6, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030857, ROMANIA

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

(540)

STRATEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, mortar pentru construcții,
ciment, ghips, ipsos, plăci din ghips, ghips pentru
repararea fisurilor din ghips, tencuieli (materiale
de construcții).

───────

(210) M 2020 08412
(151) 19/11/2020
(732) ECONECT STORE SRL, CAL.

VITAN NR. 221, BL. 9, SC. 1, ET.
8, AP. 43, CAM. 3, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ECONECT STORE
(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 deteriorării lemnului, coloranţi,
nuanţatori, cerneluri pentru tipărire, marcare
şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
calculat, computere şi dispozitive periferice
pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.

───────

(210) M 2020 08413
(151) 19/11/2020
(732) MF & STAN IMPORT SRL, CAL.

VITAN NR. 221, BL. 9, SC. 1, ET.
8, AP. 43, CAM. 2, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MF & STAN IMPORT
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de deteriorării lemnului, coloranţi,
nuanţatori, cerneluri pentru tipărire, marcare
şi gravare, răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
calculat, computere şi dispozitive periferice
pentru computere, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.

───────

(210) M 2020 08414
(151) 19/11/2020
(732) SC IDEAL CUSTOMER

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

(540)

mobo

(531) Clasificare Viena:
03.11.12; 27.05.01

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

20. Paturi, paturi-canapea, paturi divan,
canapele, fotolii, somiere, articole pentru pat
cu excepţia lenjeriei, saltele, saltele cu arcuri,
saltele din spumă, saltele pentru copii, perne (de
dormit), topuri pentru saltele, saltele cu aer, altele
decât cele de uz medical.
24. Lenjerie de pat, pilote din puf de gâscă,
plăpumi, huse pentru pilote şi plăpumi, cuverturi
de pat (pături), cuverturi umplute cu puf, cuverturi
de pat matlasate, cuverturi din materiale textile,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de pat și
pături, pături tip pled, huse matlasate pentru
saltele.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a articolelor
din clasele 20 si 24, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
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

RELATIONSHIP MANAGEMENT
SRL, STR. PRINCIPALA NR. 116,
JUDEȚUL COVASNA, SAT 
LEMNIA, COVASNA,ROMANIA
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de piaţă, promovare de bunuri şi servicii
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 08416
(151) 20/11/2020
(732) EUROPACKING AMBALAJE SRL,

(540)

EFOUR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, blanuri, piei de
animale şi piei brute, poşete, genţi, rucsacuri,
ghiozdane, portofele, portcarduri, curele, valize,
geamantane, serviete, bagaje şi genţi de
transport, umbrele de ploaie şi de soare,
bastoane, bice, harnaşament şi articole de
şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru
animale.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
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
comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2020 08450
(151) 23/11/2020
(732) GIOVANNI MARIO FRANCESCO,

(540)

îs Geană Pi Tini!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10;
24.17.01

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

38. Telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și softwear.

───────

STRADA PAVEL CEAMUR NR.4, 
(TARLAUA 19/10 PARCELA7), 
CLADIREA C2, JUD. ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, 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

BD. GHEORGHE ȘINCAI NR. 15B, 
ET. 7, AP. 58, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2020 08451
(151) 23/11/2020
(732) CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN

CONSTANȚA ”TEODOR T.
BURADA”, BULEVARDUL TOMIS
NR. 110, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA CENTRUL
CULTURAL JUDEȚEAN

CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.09; 27.05.10; 24.17.11

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

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

───────

(210) M 2020 08452
(151) 23/11/2020
(732) NOVOKINETIC CLINICĂ DE

RECUPERARE, CALEA ȘERBAN
VODĂ NR. 232, BL. 1, SC. 2, ET 4,
AP. 45, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NOVOKINETIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.01.03; 05.01.05;
29.01.13

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

44. Servicii de medicină alternativă,
chiropractică, îngrijirea sănătății, servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătății, servicii de îngrijire de tip hospice,
examinare medicală (screening), servicii
medicale clinice, asistență medicală, consiliere
medicală pentru persoanele ci dizabilități,
îngrijire medicală, fizioterapie/terapie fizică.

───────

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

(591) Culori revendicate: alb, verde deschis,
verde închis, turcoaz, maro închis,
maro deschis
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(210) M 2020 08453
(151) 23/11/2020
(732) RADU-ADRIAN BAN,

BULEVARDUL ION MIHALACHE
NR. 70-84, BL. 45, SC. B, ET. 7,
AP. 67, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HEY, KIDS... IT`S MOM AND
DAD... THAT`S THE BEST WE

COULD DO... IT`S YOURS
NOW, IT`S YOUR TIME

(531) Clasificare Viena:
02.01.27; 02.03.23; 02.05.02; 02.05.03;
01.05.01

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

45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 08454
(151) 23/11/2020
(732) ASOCIATIA RESPO DEEE, STR.

RADU CAPTARIU NR. 13, ET. 2,
AP. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

https://respo.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 08455
(151) 23/11/2020
(732) ASOCIATIA RESPO DEEE, STR.

RADU CAPTARIU NR. 13, ET. 2,
AP. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

respo deee

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.12; 26.11.01;
29.01.12

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

clase:
35. Întocmirea şi raportarea datelor statistice,
privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (lucruri de birou).
40. Tratarea deşeurilor industriale, tratarea
deşeurilor (transformarea), reciclarea deşeurilor,
tratarea şi reiclarea deşeurilor, eliminarea
deşeurilor, incinerarea deşeurilor.

───────

(591) Culori revendicate: alb, roșu, roz, 
verdeînchis, verde deschis, albastru, 
galben,portocaliu, maro, negru
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(210) M 2020 08456
(151) 23/11/2020
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1, ET. 10,
CAM. D, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Magic gold

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.08; 29.01.12

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor,
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
în special benzi audio, casete audio şi
video, disAparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor,
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
în special benzi audio, casete audio şi
video, discuri compacte, discuri acustice, benzi
video, dischete, CD-ROM-uri, toate produsele
menţionate anterior, în formă înregistrată
şi neînregistrată, suporturi de înregistrare

magnetică, compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de înregistrare digitală,
16. Hârtie şi carton, articole pentru legătorie,
fotografii, produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instrucţiuni, manuale de utilizare
şi calendare, articole de papetărie, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), cărţi poştale din carton
şi hârtie, feţe de masă, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi
de ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton, materiale
plastice pentru ambalaje, şerveţele de masă din
hârtie, postere, abţibilduri, adezivi, autocolante
(papetărie).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, marketing, cercetarea
pieţei, studii de piaţă, analiză de piaţă,
consultanţă în conducerea şi organizarea
afacerilor, intermedieri de afaceri comerciale
pentru terţi, intermediere de contracte pentru
terţi pentru achiziţia şi vânzarea de bunuri,
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii,
sondaje de opinie, servicii de comerţ cu licenţe
de film, radio, televiziune, audio şi/sau video,
cercetare în domeniul publicităţii, distribuţie
de produse în scopuri publicitare, promovarea
vânzărilor (pentru terţi), închiriere de material
publicitar, închirierea spaţiilor publicitare,
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, publicitate şi orice
fel de comunicare comercială audiovizuală, în
special radiofonică, televizată, cinematografică,
imprimată, prin videotext, teletext, prin internet/
online sau prin orice tehnică, comercializare
publicitară, şi anume publicitate, relaţii publice
(relaţii publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoţionale, producţie de film publicitar clipuri
publicitare audio-video, intermediere de filme
publicitare si orice fel de producţii audio-
video publicitare, scrierea textelor publicitare,
prezentare de produse in mediile de comunicare,
compilare, sistematizare şi actualizarea
datelor în baza de date a calculatorului,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, intermedierea
de contracte (pentru terţi, inclusiv artişti),
intermedierea de abonamente pentru serviciile
de telecomunicaţii (pentru terţi), publicitate,
în special dezvoltare strategică şi planificarea
campaniilor, pregătirea secţiunilor publicitare,
management de proiect şi evenimente, şi anume
planificare, supravegherea derulării şi realizarea

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică şi/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpărături pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin internet,
agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare,concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, înregistrare/
fixare şi publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (şi în format electronic) în
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
anunţuri/spoturi publicitare, publicare şi editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare de
date în reţele de date computerizate, 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 prin mijloace electronice, prin
intermediul site- urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.
38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune, televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, reţele computerizate, reţele de fibra
optica si orice tip de medii de transmisie,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, colectarea si livrarea de
ştiri (agenţii de presa), colectare şi livrarea de
informaţii generale în cadrul serviciilor agenţiilor
de presă, transmisie de sunet, imagine si
date prin cablu, satelit, (reţele) computerizate,
cabluri telefonice şi ISDN şi orice alt tip de
medii de transmisie, transmisia asistată de
computer a mesajelor şi imaginilor, furnizarea
accesului la informaţii memorate în baze de
date, inclusiv pe internet, şi prin internet şi
în special şi prin sisteme de calculatoare, cu
comunicare interactivă, furnizare de acces la
informaţii pe internet, în special în domeniul
radiodifuziunii, televiziunii pe internet, punerea

la dispoziţie a unui portal online, difuzarea
de servicii media audiovizuale la cerere:
programe de radiodifuziune/televiziune pentru
abonaţi, în special sub formă de televiziune
plătită şi video la cerere, telecomunicaţii
prin intermediul platformelor şi portalurilor
de internet, radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicaţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicaţii locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii
sau informaţii, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fişiere digitale, servicii de buletine
electronice, transmiterea de mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de amuzament,
divertisment radio, pe internet sau televizat,
informaţii despre distracţii si orice posibilităţi de
recreere, producţie de programe sau emisiuni de
film, televiziune, radio, videotext şi teletext (cu
excepţia celor în scop publicitar), producţie de
filme, altele decât filmele publicitare, producţie
de benzi (casete, etc.) audio/video, editare
audio-video, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune/radio, închiriere
de instrumente muzicale, producţia de muzică,
producţia spectacolelor, servicii artistice prestate
de orchestre, organizarea şi realizarea de
evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct
şi de festivaluri de film, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare şi coordonare de concerte,
organizare de concursuri sau de orice fel
de competiţii, educative sau de amuzament,
loterii, reprezentaţii teatrale, organizare de
spectacole, servicii de impresari, prezentări şi
închiriere de filme TV sau cinematogragfice,
închirierea de înregistrări de sunete, îngrijire
redacţionala a apariţiilor pe internet, producţie
de programe de teleshopping, înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecţii de filme TV
sau cinematografice, microfilmare, exploatarea
publicaţiilor electronice on-line nedescărcabile,
publicare electronică on-line a cărţilor sau
periodicelor, jocuri on-line într-o reţea de
calculatoare.
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42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere
de software pentru bazele de date, crearea
de programe de calculator si jocuri de
calculator (software), proiectare şi închiriere
de software de calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, închiriere de
programe video şi de imagine (software),
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi aplicaţii
corespunzătoare (software), proiectare şi
dezvoltare de software de calculator şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
(aplicaţii).
45. Cesiunea sau orice altă formă de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuală
(licenţierea proprietăţii intelectuale), distribuirea
de licenţe pentru proprietate industrială şi pentru
drepturile de autor, furnizare de licenţe pentru
concepte de franciză, acordarea de licenţe
de software pentru regulatoare (servicii de
consultanta legala), gestionarea drepturilor de
autor, intermediere, management şi valorificare
de drepturi de autor şi drepturi de proprietate
industrială pentru terţi prin acordare de licenţă,
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi pentru reportaje
de presă, radio,televiziune şi film pentru
utilizarea pe suporturi de sunet şi imagine, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi asupra reportajelor
de ziar şi de revistă, prin acordare de licenţă,
administrare, intermediere şi orice alt fel de
valorificare de drepturi de emisie, redifuzare,
audiovizuale şi orice alte drepturi de utilizare
asupra programelor radio şi/sau de televiziune şi
asupra oricăror alte producţii de sunet şi/sau de
imagine, prin acordare de licenţă, intermediere,
administrare şi distribuire de drepturi pentru
formate de televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole şi tehnici de interogare, prin acordare
de licenţă.

───────

(210) M 2020 08457
(151) 23/11/2020
(732) HORECA STUDIO SRL, STR.

(540)

GARRÓ GIFTS
FLOWERS HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.18

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08458
(151) 23/11/2020
(732) FAMOUS KOKOSHELL S.R.L,

STR. NASAUD NR. 9, BL. 21,
SC. 2, ET. 6, AP. 172, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

KOKOSHELL

MIRCEA CEL BĂTRÎN NR. 119, C
46, CAMERA 14. JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100426, PRAHOVA,
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

14. Bijuterii.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu bijuterii.

───────

(210) M 2020 08459
(151) 23/11/2020
(732) NAPOCA INSTAL SRL, STR.

CODRULUI NR. 71, JUD CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

NAPOCA INSTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
01.15.15; 01.15.17

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

35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produse termice şi sanitare,
produse de climatizare şi ventilare, produse
electrice, produse de construcţii nemetalice.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii.

───────

(210) M 2020 08460
(151) 23/11/2020
(732) CLAUDIU- IULIAN MACOVEI,

SOS. GRUIU-SNAGOV, NR. 31,
SAT GRUIU, JUDETUL ILFOV,
COM. GRUIU, ILFOV, ROMANIA

(540)

BULL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 03.04.04; 03.04.13

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor
de îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului, accesorii şi articole fitness,
accesorii pentru telefoane, tablete, calculatoare,
laptopuri (exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor sa vadă şi să cumpere în mod
convelabil aceste bunuri, aceste servicii pot
fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vâmzare cu amaănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poştă sau prin miloace electronice,
cum ar fi prin intermediul site-urilor web.
40. Imprimarea de modele, imprimare
personalizată.
42. Crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru
terţi.

───────
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(210) M 2020 08464
(151) 23/11/2020
(732) ASOCIATIA LIGA

(540)

BRIGADA NOASTRA

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2020 08465
(151) 23/11/2020
(732) IONUT CATALIN POPOVICI, STR.

GHEORGHE DONICI NR.1, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600229, BACĂU,
ROMANIA

(540)

NATURA LASER centru de
epilare definitiva cu laser

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

clase:
44. Servicii de epilare cu laser.

───────

SUPORTERILOR VALCENI,
ALEEA DOINEI, NR 2, BL. N1,
SC. E, AP. 11, JUD. VÂLCEA,
RAMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08466
(151) 23/11/2020
(732) ROMARIO-RAUL BETEA, STR.

(540)

Banat Express

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 22.01.05; 22.01.10; 22.01.15;
01.01.05

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

41. Divertisment muzical oferit de către formații
instrumentale, divertisment muzical.

───────

(210) M 2020 08468
(151) 23/11/2020
(732) SC EMIGAB SRL, STR. FLORILOR

NR. 5, JUD. VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

by emilia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
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,
servicii de vânzare prin intermediul site-urilor
web.
39. Transport, ambalarea, împachetarea și
livrarea bunurilor, livrarea bunurilor prin
comandă online.

───────

TIMIŞOARA, INT. VÎNTULUI NR.1, 
SC. B, AP. 24, JUD. TIMIŞ, 
TIMIŞOARA, 300719, TIMIȘ,
ROMANIA
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(210) M 2020 08469
(151) 23/11/2020
(732) BAROUL BUCUREȘTI, STR.

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

BB BAROUL
BUCUREȘTI 1831 LEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.01.18;
24.07.01; 24.07.11; 17.03.02; 05.05.20;
02.03.15; 02.03.22; 02.03.23; 29.01.14

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, softuri educative, software
de prelucrare a datelor, software pentru
automatizare redactare documente, publicații
electronice descărcabile, manuale de instruire în
format electronic, materiale descărcabile pentru
cursuri didactice, cărți electronice descărcabile,
carduri de membru codificate, carduri imprimate
(magnetice), insigne magnetice.
16. Manuale juridice tipărite, cursuri juridice
tipărite, reviste juridice tipărite, compendii
juridice tipărite, pixuri și stilouri (articole de

birou), caiete, mape pentru scris (papetărie),
mape pentru documente, blocnotesuri, ștampile
(sigilii), ștampile de birou, ștampile de datare,
ștampile de marcare, formulare, tipărite,
calendare, fotografii (tipărite), ilustraţii, agende.
26. Insigne (altele decât cele din metale
prețioase).
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, publicarea de materiale
publicitare, compilarea și sistematizarea
informațiilor în bazele de date computerizate,
pregătirea de documente (lucrări de
birou), gestionarea computerizată a fișierelor,
consultanță în domeniul recrutării de avocați,
servicii administrative privind trimiterea de
clienți către avocați, managementul resurselor
umane, consultanță în domeniul resurse umane,
administrarea resurselor umane și servicii
de recrutare, servicii de informații privind
oportunitățile profesionale și de carieră.
38. Furnizarea accesului utilizatorilor la o rețea
globală de calculatoare (furnizori de servicii),
transmiterea electronică de mesaje, date și
documente, transmiterea on-line de documente
prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, transmisia de emisiuni televizate,
transmisia de emisiuni de radio, emisiuni de știri
(transmisii), furnizare de spații de chat și forumuri
pe internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare în domeniul juridic.
41. Servicii de educație juridică, furnizare de
cursuri de educație continuă în domeniul
juridic, instruire în domeniul furnizării de
servicii juridice, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de conferințe cu
scopuri educative, realizare, coordonare și
organizare de simpozioane, organizarea de
simpozioane referitoare la instruire, programe
educaționale și de instruire în domeniul juridic,
formare profesională pentru avocați, pregătire
de cursuri și examene în scop educațional,
elaborare de cursuri de instruire și de examene,
certificare de servicii de educație, certificare de
competențe profesionale, organizare și găzduire
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiții sportive și
evenimente sportive, servicii de consiliere în
carieră (consiliere educativă sau instruire),
servicii de informații privind oportunitățile
profesionale și de carieră, servicii de consiliere și
informare privind cariera (asistență educațională
și de instruire), publicarea de reviste, cărți,
manuale și cursuri, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea online a
cărţilor şi jurnalelor electronice, producția de

DR. DUMITRU RÂUREANU 
NR.3, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
roșu, alb
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emisiuni de radio și de televiziune, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Conversia de date sau documente din
suporturi fizice în electronice, conversie de
programe și date computerizate, închiriere
de programe informatice, actualizare de
software de calculator, proiectarea sistemelor de
calculatoare, crearea și dezvoltarea de software
de calculator, analiza sistemelor informatice,
programare pe calculator, găzduire de site-uri de
calculator (site-uri web), instalare de software de
calculator, mentenanță de programe informatice,
redactare tehnică de documente automatizate,
digitalizarea documentelor, stocarea electronică
a documentelor, furnizare de uz temporar online
de software nedescărcabil, furnizare de software
online care nu poate fi descărcat, pentru
gestionarea bazelor de date.
43. Servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de cazare temporară, intermediere de
spații de cazare pentru membrii.
45. Servicii juridice, cercetări juridice, consiliere
juridică, servicii juridice (paralegale), servicii
de avocatură (servicii juridice), servicii de
cercetare de informații juridice, servicii de
pregătire a documentelor juridice, furnizare de
informații despre servicii juridice pe un site web,
compilare de informații juridice, consiliere și
reprezentare juridică, intermediere în proceduri
juridice, servicii de informații juridice, furnizarea
de informații juridice, servicii juridice pro-bono,
auditare a conformității juridice, servicii de
reprezentare juridică, servicii de supraveghere
juridică, servicii de informare pe probleme legale,
servicii de asistență legală

───────

(210) M 2020 08471
(151) 23/11/2020
(732) SC EMIGAB SRL, STR. FLORILOR

NR. 5, JUD. VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

emigab

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.14

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strangerea 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,
servicii de vânzare prin intermediul site-urilor
web.
39. Transport, ambalarea, împachetarea și
livrarea bunurilor, livrarea bunurilor prin
comandă online.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
portocaliu, mov
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(210) M 2020 08472
(151) 23/11/2020
(732) ACVAROM INTERNAȚIONAL SRL,

(540)

BĂCĂNIA BOLLOGA Rețeta
unei Vieți Sănătoase EST.2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.09.01; 05.03.20

(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, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2020 08473
(151) 23/11/2020
(732) S.C. ACVAROM INTERNAȚIONAL

S.R.L., NR. 390, JUD. CLUJ,
MORLACA, CLUJ, ROMANIA

(540)

PĂSTRĂVĂRIA
BOLLOGA Păstrăv 100%

Ecologic EST. 2015

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 03.09.01

(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 gătite, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.

───────

LOCALITATEA MORLACA NR. 390,
JUD. CLUJ, CLUJ, ROMANIA
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(210) M 2020 08475
(151) 23/11/2020
(732) ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUD
SUCEAVA, SFÂNTU ILIE,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Patron-X

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

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

───────

(210) M 2020 08476
(151) 23/11/2020
(732) S.C. SENSIVO COSMETCIS

S.R.L., STR. CONSTANTIN LANGA
NR. 41, CAMERA NR. 1, JUD IAȘI,
MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

(540)

SENSIVO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 05.05.20;
05.05.21

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

3. Preparate cosmetice pentru îngrijiea pielii.
───────

(210) M 2020 08481
(151) 23/11/2020
(732) PYGMALION KIDS SRL, STR.

BRATES NR. 6A, JUDEŢ TIMIŞ,
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
21.01.25; 29.01.12

clase:
41. Academii (educaţie), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, şcoli de
grădiniţă, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, educaţie fizică,
organizarea şi susţinerea de seminarii, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire.

───────

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

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 
7416C)

(591) Culori revendicate: roşu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08482
(151) 23/11/2020
(732) DIO PANPROD SRL, STR.

PRIVIGHETORII NR. 13, JUDEŢ
COVASNA, SFANTU-GHEORGHE,
520052, COVASNA, ROMANIA

(540)

GUSTURI BOIEREȘTI /
FENSÉGES ÍZEK

(531) Clasificare Viena:
03.04.02; 03.04.18; 03.07.03; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile, carne, păsări
de curte şi vânat, uleiuri şi grăsimi alimentare,
carnati (dar fară limitare la: cârnaţi de casă
picanţi sau afumaţi, cârnaţi proaspeţi, cârnaţi
de ceai, cârnaţi de porc mangaliţă, cârnaţi de
oaie subţiri), pastă de mici, mici picanţi, ceafă
afumată, afumatură ardelenească, fleică de porc
afumată, tobă de porc, tobă de porc mangaliţă,
salam de porc mangaliţă, slănină de porc,
slănină de porc mangaliţă, jumări de porc, jumări
de porc mangaliţă, ruladă de slănină de porc,
piept de porc, cotlet afumat de porc, untură de
porc, untură de porc mangaliţă, lebar, pastramă
porc, oaie, vită, raţă, curcan şi gâscă, parizer din
piept de pui, extracte din carne.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, servicii de
comerţ cu pasta de mici, pastă de mici, mici
picanţi, ceafă afumată, afumatură ardelenească,
fleică de porc afumată, tobă de porc, tobă de
porc mangaliţă, salam de porc mangaliţă, slănină

de porc, slănină de porc mangaliţă, jumări de
porc, jumări de porc mangaliţă, ruladă de slănină
de porc, piept de porc, cotlet afumat de porc,
untură de porc, untură de porc mangaliţă, lebar,
pastramă porc, oaie, vită, raţă, curcan şi gâscă,
parizer din piept de pui, lucrări de birou, servicii
de comerţ şi marketing pentru produse cum ar
fi: cârnaţi (dar fară limitare la: cârnaţi de casă
picanţi sau afumaţi, cârnaţi proaspeţi, cârnaţi de
ceai, cârnaţi de porc mangaliţă, cârnaţi de oaie
subţiri).

───────

(210) M 2020 08483
(151) 23/11/2020
(732) CĂTĂLIN NAE, SOS. NICOLAE

TITULESCU, NR. 64, BL. 24,
SC. B, ET. 9, AP. 84, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

VIA NAE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31.  Butuci de viță de vie, struguri proaspeți,
struguri de vin proaspeți.
33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vinuri
spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri.

───────

(591) Culori revendicate: auriu, galben 
auriu,maro deschis, alb, negru

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2020 08484
(151) 23/11/2020
(732) RADU PETRE NASTASE, STR.

FABRICA DE CARAMIDA,
NR. 1A, CASA 54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ADEST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii de proiectare.

───────

(210) M 2020 08485
(151) 23/11/2020
(732) SIMONA-IRINA RADU-RAUTA,

STR. PUTUL DE PIATRA NR.
4, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

REFLECTIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea afacerilor,
asistență în conducerea afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, cursuri de
dezvoltare personală.
44. Servicii medicale, servicii de psihoterapie,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni.

───────

(210) M 2020 08487
(151) 23/11/2020
(732) THETA PROFICIENCY SRL, P-TA

UNIRII NR. 1, MAGAZIN UNIREA,
ET.5, BIROU NR.9, SECTORUL 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, POPA TATU 49,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 700000,
ROMANIA

(540)

RL România Liberă
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.11

clase:
16. Almanahuri, publicații periodice tipărite,
reviste (publicații periodice), publicații periodice
tipărite, cărți, publicații imprimate, reviste
generaliste, ziare, ziare cotidiene.

(591) Culori revendicate: roz (HEX  
             #ac0064)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

41. Publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de publicații periodice,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, furnizarea
de publicații electronice, care nu pot fi
descărcate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, publicare de cărți
și reviste, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, publicare online de ziare
electronice.

───────
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(210) M 2020 08489
(151) 23/11/2020
(732) THETA PROFICIENCY SRL, P-TA

UNIRII NR. 1, MAGAZIN UNIREA,
ET.5, BIROU NR.9, SECTORUL 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
010803, ROMANIA

(540)

CASAmea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#fcfdfe)

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

16. Almanahuri, publicații periodice tipărite),
reviste (publicații periodice), publicații periodice
tipărite, cărți, publicații imprimate, reviste
generaliste, ziare, ziare cotidiene.
41. Publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de publicații periodice,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, furnizarea
de publicații electronice, care nu pot fi
descărcate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, publicare de cărți
și reviste, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, publicare online de ziare
electronice.

───────

(210) M 2020 08490
(151) 23/11/2020
(732) MAHALIANU MARIUS, STR.

DARMANESTI NR.22, BL.A16,
AP.114, PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

MOBILE TECH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de reparații de telefoane.

───────

(210) M 2020 08491
(151) 23/11/2020
(732) THETA PROFICIENCY SRL, P-TA

UNIRII, NR. 1, MAGAZIN UNIREA,
ET.5, BIROU NR.9, SECTORUL 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU NR.
49, SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010803,
ROMANIA

(540)

Căminul
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Almanahuri, publicații periodice (tipărite),
reviste (publicații periodice), publicații periodice
tipărite, cărți, publicații imprimate, reviste
generaliste, ziare, ziare cotidiene.
41. Publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de publicații periodice,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, furnizarea
de publicații electronice, care nu pot fi
descărcate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, publicare de cărți
și reviste, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

335

globale de calculatoare, publicare online de ziare
electronice

───────

(210) M 2020 08492
(151) 23/11/2020
(732) THETA PROFICIENCY SRL, P-TA

UNIRII, NR. 1, MAGAZIN UNIREA,
ET.5, BIROU NR.9, SECTORUL 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU NR.
49, SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010803,
ROMANIA

(540)

Domus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Almanahuri, publicații periodice (tiparite),
reviste (publicații periodice), publicații periodice
tipărite, cărți, publicații imprimate, reviste
generaliste, ziare, ziare cotidiene.
41. Publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de publicații periodice,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, furnizarea
de publicații electronice, care nu pot fi
descărcate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, publicare de cărți
și reviste, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, publicare online de ziare
electronice.

───────

(210) M 2020 08493
(151) 23/11/2020
(732) CARETTA S.R.L., ȘOSEAUA IAȘI-

TOMEȘTI, DN 28, JUDEȚUL IAȘI,
MUNICIPIUL IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 29.01.01

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 
             1925)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

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

metalice pentru acoperişuri, țigle metalice
pentru acoperişuri, jgheaburi metalice pentru
acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, dispozitive de îmbinare metalice pentru
coame, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu table metalice pentru acoperișuri,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
ferestre din metal pentru acoperișuri, cornişe
metalice, foi metalice pentru acoperișuri, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu legături
metalice, bolţuri metalice, țigle metalice cu
acoperire de piatră, țigle metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu
colţare metalice pentru construcţii, panouri de
construcţii din metal, acoperire metalică (prin
placare) pentru construcţii, fitinguri metalice
pentru construcţii, cadre metalice pentru
construcţii, grinzi metalice pentru construcţii,
jgheaburi metalice pentru burlane, numere
metalice pentru case, căptuşeli metalice pentru
construcţii, șuruburi metalice, plăci metalice
pentru construcţii, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu stâlpi metalici de gard,
garduri metalice, porţi metalice, șipci metalice,
panouri metalice pentru garduri, tije metalice
de închidere pentru gard, subansambluri pentru
garduri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu sisteme pluviale metalice, produse
industriale metalice pentru hale și construcții
metalice, elemente de închidere pentru acoperiș
și pereți, elemente de tinichigerie, profile zincate,
tablă profilată, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu construcţii și structuri metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu capace metalice pentru coşul de fum,
tuburi metalice pentru coşul de fum, canale
metalice pentru coşul de fum, coşuri de fum
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu scări metalice, balustrade metalice,
pardoseli metalice, grilaje din fier pentru ferestre,
grilaje din fier pentru uşi, uși metalice, ferestre
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu structuri de pereți prefabricate
din metal cu izolație din vată minerală ,
piscine [structuri] metalice, verande (structuri)
din metal, fântâni pentru păsări [structuri]
din metal, voliere (structuri) din metal, arbori
(structuri) din metal, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu profile metalice,
profile zincate, tablă profilată (cutată, sinus),
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu elemente metalice cu debitare laser/plasma,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
elemente de tinichigerie (obiecte din tinichea,
bare metalice, sârmă, elemente standard sau
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speciale necesare montării unui sistem de
acoperiș și unui sistem pluvial pentru asigurarea
funcționalității și durabilității, accesorii metalice
cu rol de închidere a construcțiilor executate
din tablă/panouri sandwich, accesorii pentru
construcția de acoperișuri și garduri), servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu
conducte metalice pentru instalaţii de ventilare
şi aer condiţionat, cabine metalice pentru
pulverizarea vopselei, conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu materiale nemetalice
pentru edificare și construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu elemente de construcţie din beton,
țigle nemetalice, colţare nemetalice pentru
construcţii, panouri nemetalice de construcţii,
plafoane nemetalice, șipci nemetalice, grinzi
nemetalice, căptuşeli nemetalice pentru
construcţii, materiale de armare nemetalice
pentru construcţii, plăci nemetalice pentru
construcţii, captuşeli nemetalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, placări nemetalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu sticlă izolantă pentru construcţii,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu capace nemetalice pentru coşul
de fum, tuburi nemetalice pentru coşul de
fum, canale nemetalice pentru coşul de fum,
coşuri de fum nemetalice, scări nemetalice,
uși nemetalice, ferestre nemetalice, balustrade
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu construcţii nemetalice și silozuri
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu stâlpi de gard nemetalici / uluci
de gard nemetalici, garduri nemetalice, porţi
nemetalice, tije nemetalice de închidere pentru
gard, subansambluri pentru garduri nemetalice,

panouri nemetalice pentru garduri, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu panouri
sandwich din spumă poliuretanică (pur/pir) și din
vată minerală bazaltică, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu produse de etanșare
adezive folosite pentru acoperișuri, material
izolator pentru acoperișuri, benzi de etanșare
cu adeziv pentru îmbinări pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, plăci ușoare din vată minerală pentru
izolare termică, spumă poliuretanică pentru
izolare, folii din spumă poliuretanică folosite
ca izolație pentru clădiri, spumă poliuretanică
sub formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
de călăfătuire, etanșare și izolare, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
metalice pentru edificare și construcţii, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
de construcţii din metal pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
elemente și accesorii pentru acoperișuri metalice
și nemetalice, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice care încorporează
celule fotovoltaice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice
pentru acoperişuri, jgheaburi metalice pentru
acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, dispozitive de îmbinare metalice pentru
coame, servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu table metalice pentru acoperișuri, grile de
aerisire (metalice) pentru acoperișuri, ferestre
din metal pentru acoperișuri, cornişe metalice,
foi metalice pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu legături metalice,
bolţuri metalice, țigle metalice cu acoperire
de piatră, țigle metalice, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi
metalice, șipci metalice, panouri metalice pentru
garduri, tije metalice de închidere pentru gard,
subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
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pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente de
tinichigerie, profile zincate, tablă profilată, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu construcţii și
structuri metalice, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu capace metalice pentru coşul
de fum, tuburi metalice pentru coşul de fum,
canale metalice pentru coşul de fum, coşuri de
fum metalice, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu scări metalice, balustrade metalice,
pardoseli metalice, grilaje din fier pentru ferestre,
grilaje din fier pentru uşi, uși metalice, ferestre
metalice, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu structuri de pereți prefabricate din
metal cu izolație din vată minerală, piscine
[structuri] metalice, verande [structuri] din metal,
fântâni pentru păsări [structuri] din metal,
voliere [structuri] din metal, arbori [structuri]
din metal, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu profile metalice, profile zincate, tablă
profilată (cutată, sinus), servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu elemente metalice cu
debitare laser/plasma, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu elemente de tinichigerie
(obiecte din tinichea, bare metalice, sârmă,
elemente standard sau speciale necesare
montării unui sistem de acoperiș și unui
sistem pluvial pentru asigurarea funcționalității
și durabilității, accesorii metalice cu rol de
închidere a construcțiilor executate din tablă/
panouri sandwich, accesorii pentru construcția
de acoperișuri și garduri), servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu conducte metalice pentru
instalaţii de ventilare şi aer condiţionat, cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, conducte
metalice de evacuare a apelor pluviale, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
nemetalice pentru edificare și construcţii, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu elemente de construcţie din beton,

țigle nemetalice, colţare nemetalice pentru
construcţii, panouri nemetalice de construcţii,
plafoane nemetalice, șipci nemetalice, grinzi
nemetalice, căptuşeli nemetalice pentru
construcţii, materiale de armare nemetalice
pentru construcţii, plăci nemetalice pentru
construcţii, captuşeli nemetalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, placări nemetalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, panouri din lemn,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu sticlă izolantă pentru construcţii, acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu capace nemetalice pentru coşul de fum,
tuburi nemetalice pentru coşul de fum, canale
nemetalice pentru coşul de fum, coşuri de fum
nemetalice, scări nemetalice, uși nemetalice,
ferestre nemetalice, balustrade nemetalice,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
construcţii nemetalice și silozuri nemetalice,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
stâlpi de gard nemetalici / uluci de gard
nemetalici, garduri nemetalice, porţi nemetalice,
tije nemetalice de închidere pentru gard, panouri
nemetalice pentru garduri, subansambluri pentru
garduri nemetalice, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu produse de etanșare adezive folosite
pentru acoperișuri, material izolator pentru
acoperișuri, benzi de etanșare cu adeziv pentru
îmbinări pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare acustică, plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare termică,
spumă poliuretanică pentru izolare, folii din
spumă poliuretanică folosite ca izolație pentru
clădiri, spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu materiale de călăfătuire, etanșare și
izolare, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de agenții de import-export.
37. Servicii pentru acoperişuri, servicii de
izolare a acoperișului, servicii de instalare de
acoperișuri, restaurare de acoperișuri, reparații
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de garduri, servicii de ridicare de garduri,
reparare de instalații folosite în producția
de metal, în metalotehnică și la prelucrarea
metalului.
40. Decupare de metale, și anume servicii
de decupare de profile, forme geometrice,
precum și orice alte forme din tablă de
metal, oțel-carbon, oțel inox sau din aluminiu,
prelucrarea din debitarea prin laser și plasmă
a elementelor metalice și nemetalice, producție
personalizată pentru terți de panouri decorative,
porți și panouri decorative pentru împrejmuiri,
scări metalice și balustrade decorative, grilaje
decorative, antiefracție pentru ferestre sau
usi, reclame metalice pentru restaurante și
baruri, decorațiuni metalice pentru gradină, porți
culisante autoportante, mobilier metalic pentru
interior și exterior, flanse pentru hale, producție
personalizată pentru terți de garduri, producție
personalizată pentru terți de acoperișuri,
prelucrarea lemnului.

───────

(210) M 2020 08494
(151) 24/11/2020
(732) TREMEND SOFTWARE

CONSULTING SRL, STRADA CLUJ
NR. 83, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011492, ROMANIA

(540)

TORP

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

9. Software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (API).

───────

(210) M 2020 08495
(151) 24/11/2020
(732) ADRIANA ALEXANDRA SUMAN,

SOSEAUNA NICOLINA 165,
JUDEȚUL IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, BDUL
CAROL I NR. 4, CORP A ETAJ 1,
BIROU 107, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
700605, IAȘI, ROMANIA

(540)

Caterine

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 05.03.13; 27.05.01

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

25. Stihare (alba), şorţuri (îmbrăcăminte),
bandane (fulare), halate de baie, îmbrăcăminte
pentru plajă, şaluri cu pene (articole de
îmbrăcăminte de pus la gât), corsaje
(lenjerie), camizole, îmbrăcăminte, paltoane,
gulere (îmbrăcăminte), rochii, capoate, mănuşi
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), rochii tip pulover/rochii tip
salopetă, tricotaje (îmbrăcăminte), mantile,
eşarfe pentru cap, paltoane bărbăteşti/pardesie,
pelerine, mantale, jupe, pijamale, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, cămăşi cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurţi tip fustă, bonete,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), togi, lenjerie de
corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), veste/jiletci, broboade,
camasi tip ie brodate manual.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
publicitate prin poştă, închirierea timpului

(591) Culori revendicate: turcoaz (Pantone
7472 C), negru (Pantone Black 6C), alb
(HEX #ffffff)
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publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate directă prin poştă, răspândirea
materialelor publicitare, marketing, 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, publicarea de texte
publicitare, publicitate radio, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de tă, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, publicitate prin televiziune, scrierea
de texte publicitare.
40. Servicii de brodare, croitorie personalizată,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte,
aplicarea de apreturi de finisaj pe materialele
textile, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
croitorie de damă, albirea ţesăturilor, împâslirea
ţesăturilor, vopsirea materialelor textile,
tratarea materialelor textile/tratarea ţesăturilor,
refolosirea creativă (reciclarea deşeurilor),
servicii de urzit cu războaie de ţesut, tratarea
lânii, confecționare de piese vestimentare
brodate manual.

───────

(210) M 2020 08496
(151) 24/11/2020
(732) CLAUDIA-MARIA MURARIU,

BD. THEODOR PALLADY NR. 23,
BL. V10, SC. E, ET. 9, AP. 214,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032264,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

SAKURA Medicină Alternativă
Recuperare by Claudia Maria

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate pentru aromoterapie, preparate
parfumate, preparate cosmetice, preparate
emoliente, preparate hidratante, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate pentru
îngrijirea pielii, loțiuni parfumate, loțiuni pentru
corp parfumate, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, unt de corp și de mâini,
creme aromoterapeutice, creme pentru față,
creme pentru corp, unt de corp, toate acestea
preparate manual, uleiuri pentru masaj, uleiuri
și loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru masaj,
nu de uz medical, lumânări de masaj de uz
cosmetic, ceruri de masaj, produse de masaj,
nemedicamentoase, uleiuri de masaj pentru față,
uleiuri parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, uleiuri aromatice, uleiuri parfumate,
uleiuri parfumate pentru îngrijirea pielii, uleiuri de
masaj, uleiuri de față, uleiuri pentru corp, uleiuri
naturale de uz cosmetic, uleiuri de aromoterapie,
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produse cosmetice sub formă de uleiuri, uleiuri
pentru îngrijirea pielii, difuzoare cu fitil pentru
parfumarea camerei.
4. Lumânări parfumate, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări cu aromă de
mosc, lumânări, lumânări pentru ocazii speciale,
lumânări în cutii metalice.
21. Difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețisoare parfumate.
41. Servicii educative privind tratamentele
terapeutice, cursuri de meditație, organizarea de
cursuri de tehnici de meditație, servicii educative
în materie de tehnici de meditație, furnizarea
de instruire, organizare de cursuri, punere la
dispoziție de cursuri de instruire în domeniul well-
being (bunăstare) și/sau cu privire la serviciile
desemnate din clasa 44, servicii de meditație.
44. Servicii de aromaterapie, servicii de terapie,
fizioterapie/terapie fizică, servicii de terapie cu
ventuze, servicii de terapie a insomniei, terapie
împotriva fumatului, furnizare de servicii de
tratament pentru renunțarea la fumat, tratamente
terapeutice pentru față, tratamente terapeutice
pentru corp, servicii personale terapeutice
referitoare la alimentație, servicii personale
terapeutice referitoare la îndepărtarea celulitei,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
terapeutice personale cu privire la regenerarea
părului, servicii de psihoterapie, masaj, masaj
și masaj shiatsu terapeutic, masaj al țesuturilor
adânci, informații referitoare la masaj, masaj
tradițional japonez, servicii de masaj la picioare,
servicii de drenaj limfatic, terapie gua-sha (masaj
cu răzuire), asistență sanitară în legătură cu
masaje terapeutice.

───────

(210) M 2020 08532
(151) 25/11/2020
(732) GEONET SRL, CALEA MOLDOVEI

NR. 197, JUD. BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

UNIVERS locul sănătății tale

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, 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.
35. Comercializarea produselor de îngrijire,
înfrumusețare, prevenție și sănătate.

───────

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08533
(151) 25/11/2020
(732) PHN LOGISTIC SRL, CALEA

MOLDOVEI NR. 197, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

PHn vet LOGISTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.13.01; 26.04.16;
29.01.12

clase:
35. Comercializarea produselor veterinare.

───────

(210) M 2020 08535
(151) 25/11/2020
(732) BEST RIDE SRL, STR. OLTULUI

NR. 12B, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

WILD SPIRIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.08; 03.01.24;
29.01.15

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

22. Foi de acoperire din plastic destinată utilizării
ca protecţie împotriva stropirii, perdele de aeraj
din pânză grudonată) (pentru mine), canava
pentru înfăşurăt plante, căptuşeli de plastic
folosite la stocarea materialelor în vrac în
containere, căptuşeli folosite la recipientele
pentru depozitare în vrac, curele şi benzi
nemetalice, vele, suporturi suspendate din
frânghie pentru plante, sacoşe și saci pentru
împachetare, depozitare şi transport, plase,
perdele de aeraj din pânză gudronată (pentru
mine), pânze de protecţie împotriva prafului,
pânză groasă pentru înfăşurat plante, pânză de
sac pentru perdele de aeraj, perdele de aeraj
din pânză gudronată pentru mine, marchize,
prelate, corturi şi acoperitoare neadaptate,
legături, nemetalice, jaluzele exterioare din
materiale textile, frânghii şi sfori, folii de hârtie
pentru protecţia împotriva stropirii, căptuşeli
realizate din pânze neţesute, căptuşeli din
bumbac pentru îmbrăcăminte, căptuşeli de
plastic folosite la transportul materialelor în
vrac în containere, căptuşeală din fibră,
materiale de ambalare (amortizare, umplutură),
nu din cauciuc, materiale plastice, hârtie sau
carton, materiale de capitonare, amortizare şi
de umplutură, cu excepţia hârtiei, cartonului,
cauciucului sau materialelor plastice, materiale
de căptuşire, altele decât cele din cauciuc sau
plastic pentru perne, materiale de căptuşire,
altele decât cele din cauciuc sau plastic
pentru saci de dormit, materiale de căptuşire,
altele decât cele din cauciuc sau plastic
folosite la fixarea încărcăturilor, materiale pentru
capitonare, materiale pentru căptuşire.
25. Haine de iarnă, haine de casă, haine
de stradă, haine de stradă pentru băieţi,
haine de stradă pentru femei, haine de stradă
pentru copii, haine de ţinută informală (casual),
hanorace, hanorace cu glugă, hanorace sport,
helănci lașmace, îmbrăcăminte de sport (care
nu include mănuşile de golf), îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru navigație, îmbrăcăminte
impermeabilă, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activităţi în aer liber, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru vremea rea, impermeabile,
îmbrăcăminte ţesută, îmbrăcăminte pentru
sport, izmene, indispensabili, jachete, jachete
de antrenament, jachete din polar, jachete
din denim, jachete din bumbac, jachete
(îmbrăcăminte), jachete impermeabile, jachete
pentru bărbaţi, jachete pentru femei, jachete
sport, jersee, jiletci, khimaruri, maiouri, maiouri
sportive, mănuşi, mitene, pantaloni, pantaloni de

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

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu,
roșu, albastru, bleumarin
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antrenament, pantaloni de ocazie, pantaloni de
sport, pantaloni scurţi, pantaloni lungi, pantaloni
impermeabili, pantaloni scurţi pentru sport,
pantaloni sport, pijamale, pulovere, ponchouri,
redingote, salopete, şaluri, şalvari, sarafane,
saronguri, sariuri, şemizete, şorturi, şosete,
stihare, şube, sutane, taioare, togi, trenduri,
tricotaje, tricouri, tricouri sportive fără mâneci,
tricouri imprimate, tutuuri, tunici, tricouri tip polo,
uniforme, veste, papuci de baie,
sandale de baie, bascheţi, botoşei, cizme,
cizme şi ghete, clăpari (de schi), clăpari
pentru snowboard, echipament de gimnastică,
respectriv ghete, galoşi, espadrile, ghete
sport, încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice), mukluk-uri, mocasini,
pantofi de sport, pantofi fără șireturi, sneakers,
sandale, saboți, tenişi, pantofi de sport,
încălţăminte de sport, accesorii metalice pentru
încălțăminte.
40. Servicii de imprimare logo-uri pe diverse
articole vestimentare.

───────

(210) M 2020 08545
(151) 25/11/2020
(732) MIHNEA CRACIUNESCU, STR.

TEILOR NR. 9, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, 110030, ARGEȘ,
ROMANIA
MARIA-ADA CRACIUNESCU,
STR. TEILOR NR. 9, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, 110030, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII, BL. 212, SC. D, ET. 2, AP.
11, JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, 110176,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

MARVERN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse de toaletă, antiperspirante,
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, apă de colonie, apă
de gură, apă de parfum, apă parfumată,

aromatizanți de uz menajer, aromatizanți (uleiuri
esențiale), arome (uleiuri esențiale), articole
de parfumerie și odorizante, balsam pentru
păr, balsamuri pentru piele, ceară pentru
coafarea părului, coloranți cosmetici, preparate
cosmetice, cremă cosmetică pentru piele,
creme aromoterapeutice, creme de păr, creme
cosmetice pentru față și corp, creme depilatoare,
creme parfumate, creme și loțiuni cosmetice,
decoloranți pentru păr, deodorante, deodorante
de corp (parfumerie), farduri cosmetice, fixative
pentru păr, geluri de uz cosmetic, geluri
pentru duș, Iac de unghii de uz cosmetic,
loțiuni de aranjare a părului, loțiuni pentru
aromoterapie, ojă de unghii, preparate pentru
ondularea părului, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, vopsele pentru păr,
produse de parfumerie, parfumuri, parfumuri
de cameră sub formă de spray, pastă pentru
coafarea părului, preparate de duș pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), preparate de machiaj
pentru față și corp, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate parfumate,
preparate pentru fixarea părului, preparate
pentru îndreptarea părului, preparate pentru
modelarea părului, preparate pentru nuanțarea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru vopsirea părului, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
pentru toaletă, pulverizatoare pentru corp,
rujuri, șampoane, săpunuri, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, șervețele parfumate, seturi
de machiaj, spray parfumat pentru casă, sprayuri
odorizante pentru cameră, sprayuri parfumate
pentru corp, uleiuri de uz cosmetic, spumă
pentru păr, lapte demachiant, bețe din bumbac
de uz cosmetic, vată din bumbac pentru uz
cosmetic, săpunuri, șampoane uscate, coloranți
pentru păr, vopsele pentru păr, loțiuni pentru păr,
fixativ pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, luciu de buze, rujuri, loțiuni (șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice), produse pentru
îngrijirea unghiilor, produse pentru ras, săpun
pentru ras, produse de protecție solară, produse
pentru bronzare (produse cosmetice), șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, tampoane
absorbante, scutece (șervețele pentru bebeluși),
odorizante, uleiuri esențiale aromate, preparate
de fumigare parfumuri, bețișoare parfumate.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice,
lenjerie de pat și pături, lenjerie de pat pentru
bebeluși, învelitori de pat, baldachine de pat,
baldachine pentru pătuțuri de copii, cearșafuri,
cuverturi, cuverturi pentru paturi pentru copii,
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cuverturi pentru pătuțuri, decorațiuni pentru
pereți din materiale textile, fețe de pernă, fețe
decorative pentru perne, huse de protecție
pentru saltele și piese de mobilier, huse (lenjerii)
și pături pentru pat, pături de înfășat, pături
pentru bebeluși, pături pentru pătuțuri, pături tip
pled, pleduri și cuverturi de pat, prosoape, saci
de dormit, saci de dormit pentru bebeluși, fețe de
masă.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanț de
magazine, achiziție de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi, servicii de desfacere, servicii
de import¬export, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-gross si
en-detail, demonstrații cu produse, prezentarea,
difuzarea și distribuirea materialelor de orice
tip și pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eșantioane, prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-line
într-o rețea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicații, promovarea bunurilor altora,
vânzări pentru terți, servicii de achiziție pentru
terți, achiziție de bunuri și servicii pentru terți,
distribuire de materiale publicitare, informații
și sfaturi comerciale pentru consumatori,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților,
materiale publicitare, organizare de expoziții,
târguri cu scop comercial, promovarea vânzărilor
pentru terți, publicitate prin orice mijloace,
publicitate on-line într-o rețea computerizată
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, de teleshopping, punerea împreună,
spre beneficiul altora a unei varietăți de produse
de larg consum (cu excepția transportului),
permițând în mod convenabil consumatorilor
să vadă și să cumpere, în magazine, lanț
de magazine, la standuri, în cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale,
saloane de frumusețe, ori pe bază de comandă
prin poștă, internet sau prin alte mijloace de
comunicații, strângerea la un loc, în beneficiul
terților, pe internet, a unei varietăți de retaileri
și prestatori de servicii, într-un mall de tip
virtual, pentru a permite clienților să vadă și
să achiziționeze cât mai comod bunurile și
să utilizeze și să achiziționeze serviciile prin
intermediul mijloacelor de telecomunicații, toate
aceste servicii incluzând si produsele din clasele
3, 24 si 25.

───────

(210) M 2020 08548
(151) 25/11/2020
(732) NARATIV SPECIALTY COFFEE

S.R.L., ALEEA F.C. RIPENSIA NR.
15, ET. 3, AP. 19, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, APT. 2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

NARATIV COFFEE TM

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.01.16

clase:
30. Cafea, derivate din cafea.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu cafea.
43. Servicii oferite de cafenea, servicii de servire
a cafelei.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08549
(151) 25/11/2020
(732) SANO VITA SRL, INDUSTRIEI,

NR. 89, COMUNA PAUSESTI-
MAGLASI, JUDEŢ VÂLCEA, SAT
ULMETEL, VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SanoVita

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

clase:
3. Uleiuri naturale de uz cosmetic, produse
cosmetice naturale, preparate pentru curăţarea
şi îngrijirea corpului, preparate pentru
înfrumuseţare nemedicinale, uleiuri de uz
cosmetic, extracte din plante de uz cosmetic,
produse cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru îngrijirea pielii,
loţiuni pentru îngrijirea feţei şi a corpului.
5. Suplimente nutritive pe bază de plante,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
nutritive nu de uz medical, antioxidanţi derivaţi
din miere, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare, polen de
albine pentru uz medical ca supliment alimentar
în dietă, suplimente dietetice şi nutritive, fibre
dietetice care ajută digestia, preparate dietetice
şi alimentare, batoane care înlocuiesc o masă,
ca supliment nutritiv, pentru sporirea energiei,
suplimente alimentare pe bază de laptişor
de matcă, suplimente alimentare pe bază de
germeni de grâu, polen de albine de uz
nutraceutic, suplimente dietetice cu proteine de
soia.
29. Batoane pe bază de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă ca substituti alimentari, batoane pe
bază de nuci şi seminţe, batoane nutritive

pe bază de soia, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de porumb dulce, amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate
şi fructe cu coaja lemnoasa procesate, fructe
preparate, chipsuri din fructe, fructe uscate,
fructe taiate, fructe, ciuperci, legume, nuci şi
leguminoase prelucrate, gustări pe bază de tofu,
lapte de orez, lapte de soia, lapte de migdale,
fulgi de cocos, băuturi pe bază de lapte de
cocos, lapte de cocos, unt de cocos, seminţe
procesate, pateu vegetal, unt de arahide, ulei de
arahide, lapte de arahide, arahide, boabe, ulei de
floarea-soarelui comestibil, uleiuri comestibile,
linte uscata, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia preparate, legume
amestecate, legume procesate, chipsuri de
legume, paste de legume, legume conservate,
fistic preparat, alune de pădure preparate,
seminţe de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, pateuri vegetale, boabe de mazăre
galbenă, năut, preparat, pastă de năut.
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale şi batoane energizante, batoane
alimentare pe bază de cereale, batoane pe bază
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci şi fructe uscate (produse de
cofetarie), batoane dulci cu susan, batoane
pe bază de grâu, orez expandat, biscuiţi de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe bază de orez,
gustări extrudate care conţin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care conţin
tărâţe, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale şi fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustări preparate conţinând în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahar
şi miere, ceai, seminţe de cereale procesate,
paste făinoase alimentare, paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi găluste, zahar brut, drojdie,
condimente, amestecuri de condimente, făina,
gluten din grâu uscat, produse apicole (miere),
făină de soia pentru mâncare, sare, făină de
năut, făină de hriscă, preparate din tărâţe pentru
consum uman, biscuiţi, covrigei.
31. Fistic proaspat, fructe proaspete, nuci,
legume şi ierburi, mei nepreparat, seminţe
neprocesate, hriscă nepreparată, quinoa
nepreparată, nuci comestibile (neprelucrate),
linte proaspată, năut proaspăt, alune caju
proaspete, seminţe de fructe, boabe de soia
proaspete, migdale (fructe), alune, proaspete,
seminţe de floarea-soarelui, seminţe de in

(591) Culori revendicate: verde, verde 
             deschis
(511)   Produse și/sau servicii grupate pe
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nepreparate, susan comestibil, neprelucrat,
seminţe de chia neprocesate.
32. Băuturi pe bază de nuci şi de soia, băuturi
pe bază de fructe, smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), băuturi constând dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi din legume,
băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, amestec
de sucuri de fructe, prafuri pentru prepararea de
băuturi, băuturi pe bază de cocos.
35. Asistenţă în afaceri, management si servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul online, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de funcţii administrative, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de gestionare
a vânzărilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale şi batoane energizante, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane cu
musli, batoane de ovăz, batoane de cereale şi
batoane energizante.
39. Livrare de alimente şi băuturi preparate
pentru consum, livrare şi depozitare de bunuri,
ambalare de produse alimentare, servicii de
distribuţie (transport), distribuţie (transport) de
mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
sub formă de reţete de băuturi, servicii
de consultanţă în domeniul artelor culinare,
servicii de consultanţă cu privire la alimente,
servicii de consultanţă cu privire la prepararea
mâncării, servicii contractuale de alimentaţie,
servicii pentru furnizarea de alimente şi băuturi,
pregătirea şi furnizarea de alimente şi băuturi
destinate consumului imediat, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor şi
băuturilor, servire de alimente şi băuturi.

───────

(540)

MyStyle
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Arme ascuțite și contondente cu excepţia
armelor de foc, instrumente manuale (unelte
de mână) de urgență și salvare, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte pentru ridicat (cricuri)
acţionate manual, pile (scule manuale), cosoare
(scule manuale), dălți (scule manuale), clești
(scule manuale), cleștișori (scule manuale),
chei tubulare (scule manuale), port-matrițe
(scule manuale), aparate pentru gravare (scule
manuale), cleme de prindere (scule manuale),
scule pentru deschiderea ușilor în situații de
urgență (scule manuale), dispozitive de ascuțit
cuțite (scule manuale), aparate pentru aranjarea
părului, pensete, mașini de tuns, foarfeci,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, răzuitoare de tapete, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, ustensile pentru arta
corporală, amestecătoare (unelte manuale),
bare de extensie pentru unelte manuale, bricege
multifuncționale, clichete (unelte), deschizătoare
de conserve acționate manual, manșoane pentru
unelte de mână, instrumente pentru menținerea
focului, menghine (unelte manuale), mașini
de tăiat și fațetat, mecanisme cu clichet
(unelte acționate manual), scule, acționate
manual, suporturi pentru scule, unelte manuale
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
șurubelnițe, mandrine cu autocentrare (piese
de scule acționate manual), unelte, acționate
manual, pentru repararea vehiculelor.
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare (brichete), arzătoare, boilere

(210) M 2020 08550
(151) 25/11/2020
(732) MAG DISCOUNT GSM SRL, 

INTR. SG. CONSTANTIN 
GHERCU, NR. 9, SECTOR 6, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION  
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,  
BUCUREŞTI, ROMANIA
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și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare a apei, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
filtre de aer, filtre de apă, filtre de ceai (aparate),
filtre de praf, filtre electrice de cafea, filtre
pentru aparate sanitare, filtre pentru aparate
pentru prepararea gheții, filtre pentru aparate
de încălzit, filtre pentru aparate de iluminat,
filtre pentru aer condiționat, filtre pentru apa
potabilă, filtre pentru gaze (componente de
instalații casnice sau industriale), filtre pentru
generatoare de abur, filtre pentru grăsimi
(componente ale ventilatoarelor extractoare),
filtre pentru lămpi, instalații de filtrare a aerului,
membrane pentru filtrarea apei, accesorii de
reglare și siguranță pentru instalații de apă și
gaz, aparate pentru bronzat, abajururi, accesorii
de iluminat, accesorii de iluminat pentru exterior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, aparate de
iluminat, aparate și instalații de iluminat, aplice
(corpuri electrice de iluminat), arzătoare cu
incandescență, bare luminoase, becuri cu LED,
becuri cu halogen, becuri de far, benzi de lumină,
becuri pentru proiectoare, becuri de iluminat,
cabluri luminoase pentru iluminat, corpuri de
iluminat, dispozitive de iluminare computerizate,
difuzoare (iluminat), elemente de iluminat,
felinare, ecrane de direcționare a luminii,
ecrane pentru controlul luminii, dulii (fasunguri),
dispozitive de iluminare ale vehiculelor și
reflectoare, dispozitive de iluminat, felinare cu
lumânări, ghirlande luminoase, filamente pentru
lămpi electrice, instalații de iluminat, globuri
disco cu lumini, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, instalații luminoase, instalații
pentru iluminatul pomilor de crăciun, lămpi de
acvariu, lămpi decorative, LED-uri ambientale,
lanterne de iluminat, lumini decorative, lumini
electrice pentru decorațiuni festive, lumini
ambientale, mașini cu lumini LED, lustre,
numere luminoase pentru case, proiectoare de
lumină, ornamente pentru iluminat (accesorii),
panouri luminoase, ornamente pentru pomul
de crăciun (becuri), plafoniere, seturi de
iluminare decorative, spoturi pentru mobilier,
structuri de iluminat, veioze de noptieră,
torțe de semnalizare, aparate automatice de
distribuirea apei, aparate acționate electric
pentru încălzirea apei, boilere cu apă, aparate
pentru captarea apei, distribuitoare de apă,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, aparate combinate cu raze

ultraviolete și de iluminare, aparate de sterilizare
cu abur, de uz casnic, aparate de sterilizare
cu abur, de uz industrial, aparate de sterilizare
cu abur, de uz medical, sterilizatoare de apă,
lămpi germicide, instalații pentru sterilizare,
aparate de distribuire a apei, distribuitoare
de dezinfectante pentru toalete, dozatoare de
dezinfectante pentru băi, dozatoare electrice
pentru deodorante de cameră, ventilatoare.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări
și trepte mobile, nu din metal, statuete,
figurine, lucrări de artă, ornamante și decorațiuni
din materiale ca lemn, ceară, ghips sau
plastic, incluse în această clasă, accesorii
nemetalice pentru magazin, afișaje verticale
pliabile realizate din materiale înrămate, baloane
publicitare gonflabile, baloane publicitare, cifre
pentru plăcuțele de înmatriculare (nemetalice),
ecrane de prezentare (mobilier), ecrane
(mobilier) pentru afișare, display-uri publicitare
la punctul de vânzare, mese de expunere,
manechine și manechini de croitorie, panouri
de expunere pentru expoziții, panouri de
afișare publicitare, panouri de afișare, panouri
publicitare, plăci mobile de afișare, rafturi
de magazin, rafturi de prezentare, rafturi de
depozitare a echipamentului sportiv și de schi,
rafturi de depozitare pentru covorașe auto,
rafturi de prezentare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare pentru expunerea produselor în
scopul vânzării, rafturi pentru expunerea de
produse în scopuri de prezentare, standuri de
prezentare, sisteme de afișare, vitrine, tejghele
pentru expunere, balamale nemetalice, accesorii
din plastic pentru scări, bare pentru draperii
de duș, cârlige nemetalice, dopuri de cadă
din materiale nemetalice, dispozitive de fixare
nemetalice, evantaie de mână, etichete din
plastic, garnituri din material plastic, geamanduri,
încuietori și chei, nu din metal, mânere din
plastic pentru uși, mânere din plastic pentru
sertare, mânere din lemn pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, șaibe din plastic,
suporturi de șervețele (fixe) nemetalice, suporturi
pentru plante, ventuze (accesorii), ventile, nu
din metal, tije de sprijin pentru plante sau
copaci, vizoare pentru uși, nu din metal
(fără mărire), bambus, benzi de lemn, benzi
de plută, chihlimbar, fildeș, corali, spumă de
mare, sidef, cochilii de scoici, răchită, valve
(material neprelucrat sau semi-prelucrat), oglinzi
(mobilier), oglinzi decorative, oglinzi imprimate,
oglinzi de mână, oglinzi de buzunar, oglinzi de
baie, rame pentru oglinzi, dulapuri cu oglinzi,
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capcana viselor (decorațiuni), decorațiuni pentru
uși, din plastic, decorațiuni din plastic pentru
petreceri, decorațiuni de perete, din lemn,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
din ceramică pentru uși, decorațiuni adezive
de perete, din lemn, cârlige nemetalice pentru
decorațiuni de perete (gen tapiserii, covorașe).
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, veselă, articole de bucătărie și recipiente,
aspersoare, ghivece de flori, perii pentru
gazon, jardiniere, mănuși de grădinărit, vase
din lut, vaze, suporturi pentru flori, recipiente
termoizolante pentru alimente, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, aparate de făcut vafe,
neelectrice, aparate de făcut sushi acționate
manual, articole de sticlărie, articole din cristal
lucrate manual, aparate pentru zdrobit cartofi,
aparate non-electrice de preparat înghețată,
aparate neelectrice de făcut granita, aparate
non-electrice de făcut paste făinoase, pentru uz
casnic, ustensile de bucătărie, aplicatoare pentru
cosmetice, articole pentru curățarea dentară,
bureți, bureți cosmetici, bureți de baie, boluri,
cădițe pentru bebeluși, căzi, ustensile cosmetice,
centuri pentru machiori, dispensere de șervețele
pentru față, dozatoare de săpun, dozatoare
de gel de duș, distribuitoare pentru cosmetice,
distribuitoare pentru hârtia igienică (altele decât
cele fixate), distribuitoare de prosoape de hârtie,
dispozitive pentru săpun lichid, dispensere
personale de pastile sau capsule, pentru uz
casnic, pămătufuri pentru pudrat, olițe pentru
copii, instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor, perii pentru curățat, perii de baie,
perii cosmetice, piepteni, pulverizatoare de uz
casnic, spatule cosmetice, savoniere, acvarii și
vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților, boluri pentru peștișori, piepteni pentru
animale domestice, perii pentru pardoseală.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte,
branțuri, buzunare de haine, cozoroace,
manșete (îmbrăcăminte), inserții pentru
tocuri, gulere false, gulere detașabile, tălpi
intermediare, ștaifuri pentru pantofi, tălpi
de papuci, tocuri, benzi pentru încheietura
mâinii, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte termice, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de

îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte din piele, articole
de îmbrăcăminte de agrement, bluze de
antrenament, benzi antiperspirante pentru
încheietură, benzi de susținere pentru
obi (obiage), brâie (îmbrăcăminte), bretele
pentru îmbrăcăminte, căptușeli confecționate
(piese vestimentare), cape și pelerine,
confecții, combinezoane, glugi (îmbrăcăminte),
suspensoare (lenjerie de corp), mănuși, mănuși
cu vârfurile degetelor din material conductiv, care
por fi purtate atunci când se utilizează dispozitive
electronice portabile cu ecran tactil, mănuși până
la cot fără degete (îmbrăcăminte), mâneci.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
tapet, covoare, carpete și preșuri, acoperiri
antiderapante de pardoseală pentru utilizare la
scări, acoperiri cu proprietăți izolante pentru
pardoseli, dale din linoleum, linoleum, rogojini
tatami, dale de pardoseală din mochetă, dale
de pardoseală din plută, pardoseli antiderapante
decorative, sub formă de bucăți, rogojine
(îmbrăcăminte de pardoseală).
28. Aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport, jucării,
jocuri și articole de joacă, apărătoare de tibie
pentru uz sportiv, aparate pentru antrenament
sportiv, apărători de cot (articole de sport),
apărători de genunchi (articole de sport), bănci
de exerciții, articole și echipamente pentru
vânătoare și pescuit, benzi pentru exerciții,
panglici decorative (articole pentru petrecere),
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
crăciun, decorațiuni pentru căsuțe de păpuși,
decorații festive, cadouri surpriză pentru invitații
la petreceri și pomi de crăciun artificiali, baloane,
confeti, covorașe ornamentale pentru pomul
de crăciun, articole fantezie pentru petreceri,
articole pentru a face farse (articole pentru
petreceri), măști de jucărie, pălării de petrecere.

───────
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(210) M 2020 08551
(151) 25/11/2020
(732) BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

SA, BD-UL CAROL I NR. 34-36,
ET. 14, SECTOR 2, BUCURESTI ,
020922, ROMANIA

(540)

Viitorul e al celor
care investesc în el

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

36. Afaceri financiare, administrarea pieţelor
financiare constând în asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare şi supraveghere
necesar desfăşurării operaţiunilor pe pieţele
reglementate pentru instrumente financiare şi
sistemele multilaterale de tranzacţionare, servicii
de tranzacţionare financiară.

───────

(210) M 2020 08552
(151) 25/11/2020
(732) BLACK MAMBA CHAIN S.R.L.,

ALEEA VALEA ADÂNCĂ NR. 25,
CAMERA 4, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Karavan Bunătăţi în mişcare

(531) Clasificare Viena:
26.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

clase:
12. Vagoane-restaurant.

43. Servicii de restaurant.
───────

(210) M 2020 08555
(151) 25/11/2020
(732) PEPSICO, INC., 700 ANDERSON

HILL ROAD, PURCHASE, NEW
YORK, 10577, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(540)

ROCKSTAR ENERGY
DRINK ORIGINAL RR

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, băuturi pentru sportivi, băuturi
energizante.

───────

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

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

(591) Culori revendicate: galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08556
(151) 25/11/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GUSTUL AUTENTIC
ROMÂNESC PENTRU

POFTE BOIEREȘTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
agar-agar pentru scop culinar, albumină pentru
uz culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale, lapte
de migdale pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
andouillettes, măduvă de animale alimentară,
larve de furnici comestibile, pregătite, piure
de mere, aranjamente din fructe procesate,
anghinare, conservată, pastă de pătlăgele
vinete/pastă de vinete, bacon (slănină), fasole,
conservată, fructe de pădure, conservate, cuiburi
de păsări comestibile, caltaboş cu sânge /
cârnaţi cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură/
bulion, concentrate de fiertură/concentrate de
bulion, bulgogi, cremă de unt, rulouri de varză
umplute cu carne, nuci glasate, choucroute
garnie, caviar, mezeluri, varză murată, scoici,
nu vii, unt de cacao alimentar, unt de nucă de
cocos, grăsime din nucă de cocos, lapte de nucă
de cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz
culinar, băuturi pe bază de lapte de nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, nucă de
cocos, deshidratată, lapte condensat, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (Corn dogs), brânză
cottage, chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, ghimbir glasat, lapte
bătut, curmale, duck confits, ulei de măsline

extra virgin alimentar, falafel, amestecuri cu
conţinut de grăsimi pentru feliile de pâine,
grăsimi comestibile, substanţe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile, lapte fermentat
gătit, fileuri de peşte, hrană pentru peşti pentru
consum uman, spumă de peşte, icre de peşte,
preparate, peşte, nu viu, peşte, conservat,
peşte, la conservă, produse alimentare pe bază
de peşte, nuci condimentate, flori comestibile,
uscate, carne uscată prin îngheţare/carne
liofilizată, legume uscate prin îngheţare/legume
liofilizate, chipsuri din fructe, jeleuri de fructe,
coajă de fructe, fructe conservate în alcool, pulpă
de fructe, salate de fructe, fructe, procesate,
fructe, înăbuşite, concentrat pe bază de fructe
pentru gătit, gustări pe bază de fructe, fructe,
la conservă, vânat, nu viu, usturoi conservat,
gelatină, castraveciori, gem de ghimbir, ghimbir,
conservat, guacamole, şuncă, hash browns,
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi, klipfish (cod sărat şi uscat), lapte de
iapă fermentat/cumâs, băuturi pe bază de acid
lactic, untură, alge de mare, conservate, lecitină
pentru uz culinar, suc de lămâie pentru uz culinar,
linte, conservată, ulei alimentar din seminţe de
in, ficat, pate de ficat/pastă de ficat, homari,
nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarina,
marmeladă, piftie din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, fermenţi din lapte pentru
uz culinar, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, moluşte, nu vii,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, omletă, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, pectină pentru uz culinar, pastă de
ardei conservată, ghimbir murat, murături, polen
preparat ca produs alimentar, porc, chipsuri de
cartofi, fulgi de cartofi, chiftele din cartofi, găluşte
pe bază de cartofi, păsări de curte, nu vii,
pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă
de fructe presate, brânză quark, stafide, ulei
de rapiţă alimentar, ratatouille, cheag, lapte de
orez, lapte de orez pentru uz culinar, somon,
nu viu, peşte sărat, cărnuri sărate, sardine, nu
vii, satay, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,

(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA
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castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, Smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
lapte acru, ulei alimentar din boabe de soia,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, pateuri/turtite din soia, languste, nu
vii, seu alimentar, ulei alimentar de floarea
soarelui, seminţe de floarea soarelui, preparate,
porumb dulce, procesat, tahini, tagine (preparat
din carne, peşte sau legume), tempeh, tofu,
pateuri/turtite din tofu, piele de tofu, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, piure
de tomate, burtă, trufe, conservate, ton, nu
viu, sucuri vegetale pentru gătit, pastă vegetală
de dovlecel, spume vegetale, salate vegetale,
preparate pentru supa vegetală, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, cremă pe bază de
legume, creme tartinabile pe bază de legume,
legume, gătite, legume, procesate, legume, la
conservă, zer, frişca, albuş de ou, budincă albă,
yakitori, gălbenuş de ou, salată de boeuf, iahnie
de fasole, zacuscă de vinete, tocană de legume.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făinăşi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, ciocolată, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop de
agave (îndulcitor natural), lenibahar, produse de
cofetărie cu migdale, pastă de migdale, anason,
sos de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, sodă alimentară (bicarbonat de
sodiu pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
amestecuri de aluat nefermentat, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare pentru
îngheţată, biscuiţi/fursecuri, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), făină de hrişcă, hrişcă,
procesată, bulgur, chifle dulci, burritos, cocă de
tort/aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
pudră de tort, torturi/prăjituri, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, batoane
de cereale, gustări pe bază de cereale,
băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri cu
brânză (sandvişuri), gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, gumă de mestecat,
cicoare (substituent pentru cafea), chipsuri
(produse din cereale), băuturi din ciocolată cu
lapte, decoraţiuni din ciocolată pentru torturi,
spume de ciocolată, paste de ciocolată cu

nuci de întins pe pâine, băuturi pe bază de
ciocolată, paste de întins pe pâine pe bază de
ciocolată, nuci învelite în ciocolată, chow-chow
(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), băuturi din
cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
macarons din nucă de cocos, băuturi din cafea
cu lapte, capsule de cafea, umplute, arome de
cafea, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, sare pentru gătit, fulgi
de porumb, făină de porumb/făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare (condiment), cremă de tartar
de uz culinar, cremă de zahăr ars, cornuri,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, zahăr
candel cristalizat, curry (mirodenie), cremă din
ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru băuturi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, făină nerafinată/
făină, colţunaşi pe bază de făină, flori sau frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient pastele/feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
produse de cofetărie din fructe, coulis de fructe
(sosuri), jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
pastă de ghimbir (mirodenii), turtă dulce, glucoza
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, pâine fără gluten, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, ghimbir
pudră, halva, glazură pentru şuncă, harissa
(condiment), batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate şi
tratate (hominy), sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, cuburi de gheaţă,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, îngheţate
pe băţ, gheaţă, naturala sau artificială, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ceai din
alge kelp, ketchup (sos), clătite Kimchi, laksa,
ferment, seminţe de in pentru uz culinar
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(asezonare), lemn dulce (produse de cofetărie),
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, sosuri pentru carne, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru
uz casnic, usturoi mărunţit (condiment), mentă
pentru produse de cofetărie, mentă pentru
împrospătarea respiraţiei, glazură oglindă, miso,
melasă alimentară, musli, muştar, făină de
muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, nuga, faini de nuci, nucşoară,
făină de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci
de ovăz, onigiri, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, pateuri cu ciocolată, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, napolitane din
hârtie comestibilă, sos pentru paste, aluat de
patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, lipii pe bază
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, profiterol, propolis/clei de albine, budinci,
quiche (tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli,
relish (condiment), hârtie de orez comestibilă,
orez preparat învelit în alge marine, prăjituri
de orez, biscuiţi din orez, budincă de orez,
pastă de orez pentru uz culinar, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi,
şofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, agenţi de legare pentru
cârnaţi, mix pentru clătite sărate, clătite sărate,
produse de asezonare, apă de mare pentru gătit,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, gris, seminţe de susan
(produse de asezoanre), fulgi de gheaţă cu
fasole roşie îndulcită, tăiţei soba, făină de soia,
sos de soia, spaghete, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar,
băţ de lemn dulce (produse de cofetărie),
preparate pentru întărirea frişcăi, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tamarind
(condiment), făină de tapioca, tarte, băuturi
pe bază de ceai cu lape, băuturi pe bază
de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas, turmeric,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, vanilină
(substituent pentru vanilie), preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, vermicelli,
vafe belgiene, făină de grâu, germeni de grâu
pentru consum uman, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), bomboane cu miere şi
vitamina C, amandine.

31.  Produse agricole, de acvacultura, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, algarovilla pentru consum animal,
migdale (fructe), plante de aloe vera, anşoa, viu,
aranjamente din fruncte proaspete, anghinare,
proaspătă, deşeuri de trestie de zahăr (materie
primă), scoarţe brute, orz, fasole, proaspătă,
sfeclă, proaspătă, fructe de pădure, proaspete,
tărâţe, hrişcă, neprocesată, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, rădăcini de
cicoare, cicoare, proaspătă, pomi de Crăciun,
citrice, proaspete, boabe de cacao, brute, coajă
de nucă de cocos, nuci de cocos, copră,
raci, vii, crustacee, vii, castraveţi, proaspeţi, os
de sepie pentru păsări, biscuiţi pentru câini,
borhot, icre de peşte, peşte, viu, momeală
de pescuit, vie, făină de in (nutreţ), bulbi
de flori, bulbi, flori comestibile, proaspete,
flori, uscate, pentru decorare, momeală de
pescuit uscată prin îngheţare, reziduuri de
fructe (tescovină), tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, ghimber, proaspăt,
grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi, fân, alune
de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
comestibile, neprocesate, seminţe de in pentru
consum animal, făină din seminţe de in pentru
consum animal, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malt pentru fabricarea berii şi
distilare, moluşte, vii, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, ovăz, turtă de oleaginoase,
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie
primă), cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii,
quinoa, neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite,
reziduuri din cazan, după distilare, rubarbă,
proaspătă, făină de orez pentru furaje, orez,
neprocesat, tufe de trandafiri, plută brută,
secară, somon, viu, hârtie de culoare nisipului
(aşternut) pentru animalele de companie,
sardine, vii, castraveţi de mare, vii, seminţe
germinate pentru uz botanic, răsaduri, seminţe
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pentru plantare, seminţe de plante, susan
comestibil, neprocesat, moluşte, vii, arbuşti, tufe,
ouă de viermi de mătase, viermi de mătase,
boabe de soya, proaspete, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală, gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
plante de viţă de vie, grâu, germeni de grâu
pentru consum animal, aşchii de lemn pentru
fabricarea celulozei de lemn, coroane din flori
naturale, drojdie pentru consurn, animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must de
struguri, nefermentat, băuturi izotonice, cvas,
limonade, apă lithia (bogată în litiu), bere de
malţ, must de malţ, apă mineral (băuturi),
must, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate
în proteine, băuturi pe bază de orez,
altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arac (arak)/
arak (arac), băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru, cocktail-uri, curacao,
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi distilate,
esenţe alcoolice, extracte alcoolice, extracte
din fructe, alcoolice, gin, băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, hidromel (mied)/mied
(hidromel), kirsch, lichioruri, lichioruri de mentă,
perry, piquette, băuturi alcoolice pre-amestecate,

altele decât pe bază de bere, alcool din orez,
rom, sake, spirtoase (băuturi), băuturi alcoolice
pe bază de trestie de zahăr, vodcă, whisky, vin,
palincă, rachiu, caisată, afinată.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul cu produse
alimentare.

───────

(210) M 2020 08558
(151) 25/11/2020
(732) REWE ROMÂNIA SRL, STR.

BUȘTENI NR. 7, JUD. ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

DULCIURI ȘI DULCEȚURI
PENTRU POFTE ȘI

OSPĂȚURI BOIEREȘTI

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, piure
de mere, fructe de pădure, conservate, nuci
glasate, unt de cacao alimentar, lapte condensat,
cremă de unt, chipsuri din fructe, jeleuri de fructe,
coajă de fructe, fructe conservate în alcool, pulpă
de fructe, salate de fructe, fructe, înăbuşite,
gustări pe bază de fructe, concentrat pe bază
de fructe pentru gătit, fructe, la conservă,
gelatină, gem de ghimbir, ghimbir, conservat,
alune, preparate, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, jeleuri alimentare,
marmaladă, stafide, frişca, budincă albă.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
gheaţă (apă îngheţată), biscuiţi, fursecuri, torturi,
prăjituri, nuga, bomboane, dulciuri, sirop de
agave (îndulcitor natural), produse de cofetărie
cu migdale, sos de mere (condiment), cocă de
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tort/aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
pudră de tort, cicoare (substituent pentru cafea),
cremă din ouaşi lapte, bomboane de decor
pentru torturi, nuci confiate, caramele (dulciuri),
caramele (bomboane), băuturi din ciocolată cu
lapte, decoraţiuni din ciocolată pentru torturi,
spume de ciocolată, paste de ciocolatacu
nuci de întins pe pâine, băuturi pe bază de
ciocolată, paste de întins pe pâine pe bază
de ciocolată, nuci învelite în ciocolată, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, cremă de zahăr ars, cornuri,
dulce de leche (dulceaţă de lapte), spume
pentru desert (produse de cofetărie), fondante
(produse de cofetărie), produse de cofetărie din
fructe, jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
turtă dulce, halva, îngheţate pe băţ, lemn
dulce (produse de cofetărie), dropsuri (produse
de cofetărie), pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, marţipan, mentă pentru
produse de cofetărie, glazură oglindă, musli,
îndulcitori naturali, zahăr de palmier, napolitane
din hârtie comestibilă, bomboane metolate,
clătite, produse de cofetărie cu arahide, biscuiţi
petit-beurre, plăcinte, praline, profiterol, budinci,
sorbeturi (îngheţate), şerbeturi (îngheţate),
lăptişor de matcă, vafe belgiene, iaurt îngheţat
(produse de cofetărie îngheţate), mix pentru
clătite sărate, clătite sărate, arome de vanilie
pentru uz culinar, vanilină (substituent pentru
vanilie), tarte, bomboane cu miere şi vitamina C,
amandine.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), must de bere, cocktail-uri pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cidru, nealcoolic, cocktail-uri,
nealcoolice, băuturi energizante, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must de
struguri, nefermentat, băuturi izotonice, cvas,
limonade, apă lithia (bogată în litiu), bere de
malţ, must de malţ, apă mineral (băuturi),
must, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate
în proteine, băuturi pe bază de orez,

altele decât substituenţii de lapte, sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), sifon, shandy, şerbeturi
[băuturi], sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer,
sirop de cătină.

───────

(210) M 2020 08559
(151) 25/11/2020
(732) FIO GRUP COMPANY SRL,

(540)

Hanul Trei Sarmale
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, 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.

───────

ȘOSEAUA IAȘI-TOMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI, IASI, 707515, 
IAȘI,  ROMANIA
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(210) M 2020 08560
(151) 25/11/2020
(732) EMADA NEW LIFE & FUN

CONCEPT S.R.L., STR.
BĂLCESCU NR. 15/17, AP. 1,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

Mulțumesc POVEȘTI
REMARCABILE

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 03.07.17; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

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

41. Producție de programe de televiziune,
audiții pentru spectacole televizate cu jocuri,
divertisment televizat, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele IP, servicii ale
studiourilor de televiziune, divertisment de
radio și televiziune, închiriere de programe
de televiziune, prezentare de programe de
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, servicii de educație furnizate
prin televiziune, producție de programe
educative de televiziune, găzduire și organizare
de ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, producție de programe radiofonice
și de televiziune, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune,
organizarea spectacolelor, reprezentații de

muzică live, servicii în domeniul producției
de spectacole, servicii de realizare de
spectacole în direct, planificarea de spectacole,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole în scopuri educative, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, organizare
și prezentare de spectacole.

───────

(210) M 2020 08561
(151) 25/11/2020
(732) ALEXANDRU BUCUR - BIROU

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA
11 IUNIE NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INTERIOLOGY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de constructii, construcții și demolări
de clădiri, întreținere și reparații de mobilier,
servicii de restaurare şi reabilitare de mobilier,
instalarea mobilei la comandă, montare de
mobilier, instalare de elemente prefabricate
pentru construcții, servicii de amenajări
interioare.
42. Servicii de studii şi proiecte de decorare
interioară a imobilelor, prestare de servicii in
domeniul proiectarii industriale si grafice, servicii
de analiza si cercetare, cercetare industrială
referitoare la decoraţiuni interioare, servicii de
proiectare, decorațiuni interioare, consultanță
în decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de arhitectură și inginerie, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru locuințe, servicii de design de
mobilier pentru interiorul clădirilor, consultanță
profesională privind amenajarea de interior,

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
PIATA DOROBANTI NR. 4, SC. B, ET.
2, AP. 8, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010588, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, corai, ciclam,
negru, alb

INDIVIDUAL DE ARITECTURA,
STRADA DRISTORULUI NR.  96, 
BL. 12B, SC. 1, ET. 1, AP. 8, 
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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design de mobilier, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de consiliere privind
planificarea amplasării sau amenajării localului,
proiectare și consultanță în inginerie.

───────

(210) M 2020 08562
(151) 25/11/2020
(732) OOMBLA TRAVEL MANAGEMENT

SRL, MINERILOR 63, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400409,
CLUJ, ROMANIA

(540)

OOMBLA travel.
above and beyond

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

39. Servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri.

───────

(540)

FOLCLORUL SUB LUPA
(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.

───────

(210) M 2020 08566
(151) 25/11/2020
(732) A&D ADY INOX SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 53, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

A&D ADY INOX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Containere, articole de transport și ambalare
din metal, materiale de construcții și elemente
din metal, structuri și construcții metalice
transportabile, uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, feronerie, oțel
inoxidabil, metale comune și aliajele acestora
inclusiv oțel inoxidabil, paravane metalice (altele
decât mobilierul), grătare metalice, bare pentru
grătare metalice, tuburi din oțel inoxidabil, oțel
inoxidabil sub formă de benzi, oțel inoxidabil sub
formă de foi, cofraje metalice, clanțe metalice,
cadre metalice pentru uși glisante, cadre
metalice pentru uși, dispozitive de închidere
pentru uși, metalice, componente metalice
pentru uși, ferestre metalice, grilaje de închidere

(591) Culori revendicate: roz (Pantone 170 
C),albastru (Pantone 540 C)

ŞOS. DUDEŞTI-PANTELIMON NR.
1-3, ET. 1, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

(210) M 2020 08564
(151) 25/11/2020
(732) SC ETNO FOLCLOR MEDIA SRL,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

357

din metal, jaluzele din metal, încuietori pentru
uși metalice, pervazuri din metal, porți de fier,
praguri metalice, profile metalice pentru geamuri,
secțiuni de ușă din metal, rame de ferestre de
metal, unități de uși metalice, uși blindate din
metal, uși batante din metal, uși metalice pentru
interioare.
11. Echipament pentru răcire și înghețare,
echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), instalații
industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
frigidere, rafturi de frigider, sertare pentru
frigidere, frigidere, aparate de răcire și
congelatoare pentru depozitare în scopuri
medicale, hote de extracție pentru frigidere,
elemente refrigerente, dulapuri frigorifice, cutii
frigorifice electrice, criostate, altele decât cele
folosite în laborator, filtre de aer, filtre de apă,
filtre folosite cu aparatele de ventilare, filtre
de praf, vitrine frigorifice, camere de răcire
pentru depozitare, congelatoare, congelatoare
orizontale, instalații de răcire pentru congelare,
aparate și instalații pentru răcire, aparate de
ventilație, mese refrigerante, chiuvete din oțel
inoxidabil, obiecte sanitare din oțel inoxidabil.
20. Mobilă și mobilier, mobilier metalic, dulapuri
metalice (mobilier), rafturi metalice (mobilier),
rafturi ca mobilier metalic, elemente de perete
metalice (mobilier), rame metalice pentru
expozitoare (mobilier), accesorii metalice pentru
expunere (mobilier), sertare metalice (piese
de mobilier), rafturi de stocare metalice
transportabile (mobilier), dulapuri metalice
rezistente la foc (mobilier), suporturi de raft
metalice (piese de mobilier), separatoare
metalice pentru rafturi (piese de mobilier), mese
din metal, standuri metalice de prezentare.

───────

(210) M 2020 08567
(151) 25/11/2020
(732) SC PASSAGE FOOD SRL, STR.

(540)

ACADELIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Nuci, curmale, alune, arahide, stafide,
seminţe, porumb, trufe, jeleuri, chipsuri din
fructe, chipsuri din cartofi.
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
chifle, biscuiţi, fursecuri, torturi, bomboane,
prăjituri, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile, zahăr, miere, pizza, plăcinte,
sandvişuri, nuci învelite în ciocolată, batoane
din cereale, gumă de mestecat (dulciuri),
acadele, chipsuri (produse din cereale), biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), turtă dulce, jeleuri,
halva, îngheţată, clătite, dropsuri (produse de
cofetărie), macarons.

───────

TULUC NR. 1, HALA 74, BIROU 1, 
SAT COSTI, JUDEŢUL GALAŢI,
COMUNA  VÂNĂTORI, 807325,
GALAȚI,  ROMANIA
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(210) M 2020 08568
(151) 25/11/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SA, STR. TULUC, NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, SAT COSTI,
JUD. GALATI, COM. VANATORI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

SERVIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate sanitare pentru articole de toaletă,
ţesături impregnate cu loţiuni cosmetice,
şervetele umede, deodorante de uz uman sau
veterinar, preparate pentru parfumarea camerei.
5. Preparate sanitare pentru igienă personală,
altele decât articolele de toaletă, scutece pentru
copii şi pentru incontinenţă, deodorante, altele
decât cele de uz uman sau veterinar, şampoane
medicinale, săpunuri, loţiuni şi paste de dinţi.
16. Articole de hârtie de unică folosinţă,
respectiv: bavete, şerveţele şi garnituri de masă
din hârtie, articole fabricate din hârtie sau carton,
care nu sunt altfel clasificate după scopul sau
destinaţia lor, de exemplu, pungi de hârtie.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, articole de
curăţare.
25. Bavete, nu din hârtie, batiste de buzunar.

───────

(210) M 2020 08569
(151) 25/11/2020
(732) GRANDE GLORIA PRODUCTION

SA, STR. TULUC, NR. 1, HALA
68, BIROUL 2, SAT COSTI,
JUD. GALATI, COM. VANATORI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

FINEGIENIUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate sanitare pentru articole de toaletă,
ţesături impregnate cu loţiuni cosmetice,
şervetele umede, deodorante de uz uman sau
veterinar, preparate pentru parfumarea camerei.
5. Preparate sanitare pentru igienă personală,
altele decât articolele de toaletă, scutece pentru
copii şi pentru incontinenţă, deodorante, altele
decât cele de uz uman sau veterinar, şampoane
medicinale, săpunuri, loţiuni şi paste de dinţi.
16. Articole de hârtie de unică folosinţă,
respectiv: bavete, şerveţele şi garnituri de masă
din hârtie, articole fabricate din hârtie sau carton,
care nu sunt altfel clasificate după scopul sau
destinaţia lor, de exemplu, pungi de hârtie.
21.  Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, articole de
curăţare.
25. Bavete, nu din hârtie, batiste de buzunar.

───────
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(210) M 2020 08570
(151) 25/11/2020
(732) SC PRIMATECH SRL, STR.

AVRAM IANCU NR. 29, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

PRIMATECH HEALTH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi
articole pentru sugari, aparate, dispozitive şi
articole pentru activitate sexuală, termometre
pentru scopuri medicale, termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, termometre
de uz medical, termometre electronice de uz
medical, termometre digitale de uz medical,
termometre cu mercur pentru uz medical,
termometre cu infraroşu de uz medical, măşti
sanitare pentru scopuri medicale, măşti utilizate
de către personalul medical, măşti medicale,
măşti medicale pentru protecţie antibacteriană,
măşti chirurgicale, măşti de protecţie respiratorie
de uz chirurgical, măşti chirurgicale cu filtru
de înaltă protecţie, măşti chirurgicale pentru
protecţie antibacteriană, măşti sanitare de uz
medical, măşti de protecţie respiratorie de uz
medical, măşti faciale de protecţie pentru uz
medical, măşti nazale (de protecţie) pentru
uz medical, măşti de protecţie utilizate de
persoane care lucrează în domeniul medical,
măşti de protecţie utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, măşti de
protecţie utilizate de chirurgi în timpul operaţiilor,
pulsoximetre( aparate medicale), pulsometre.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
produselor din clasa 10 (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 agenţii de import-
export, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produsele din clasa
10.

───────

(210) M 2020 08573
(151) 25/11/2020
(732) EDDA & CO BEAUTY SRL,

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR 11 IUNIE, NR 51, CLADIREA
VIVANDO, SECTOR 4, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)

Power

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

clase:
3. Produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii,
ojă de unghii, ojă creion, geluri de uz cosmetic,
unghii false, gel pentru unghii, intăritor pentru
unghii, vârfuri pentru unghii, sclipici pentru
unghii, cremă pentru unghii, cosmetice pentru
unghii, bază pentru unghii (cosmetice), pile

(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

STRADA JIULUI, NR 9, AP. 2, 
JUDETUL HUNEDOARA,
PETROSANI, HUNEDOARA,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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abrazive pentru unghii, vârfuri pentru unghii
(cosmetice), hârtie abrazivă pentru unghii,
primer pentru unghii (cosmetice), produse pentru
întărirea unghiilor, lipici pentru întărirea unghiilor,
preparate pentru repararea unghiilor, unghii
false de uz cosmetic, materiale de acoperire
pentru unghii, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, preparate cosmetice pentru uscarea
unghiilor, produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îndepărtarea gelului
de unghii, pulbere pentru decorarea vârfurilor
de unghii sculptate, dizolvanți pentru lac de
unghii (produse cosmetice), hârtie abrazivă de
tip șmirghel pentru unghii, adezivi pentru gene,
păr și unghii false, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor.
8. Truse de manichiură, truse de manichiură
(electrice), pile de unghii pentru manichiură,
clești pentru unghii, pile pentru unghii, pile
de unghii, freză electrică pentru unghii, pile
pentru unghii, neelectrice, pile electrice de
unghii, foarfeci (forfecuțe) de unghii, clești de
unghii (unelte manuale), dispozitive neelectrice
de șlefuit unghiile.
11. Lămpi de unghii, aparate cu leduri pentru
uscarea unghiilor.
16. Șabloane pentru unghii.
21. Perii pentru unghii (cosmetice), spatule
cosmetice.
35. Servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume
cu privire la cosmetice, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare cu produse
cosmetice, 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.

───────

(210) M 2020 08574
(151) 25/11/2020
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

DERMA COMFORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

5. Scutece bebeluși, scutece-chilot pentru
bebeluși, chiloți pentru învățarea la oliță
(scutece).

───────
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(210) M 2020 08575
(151) 25/11/2020
(732) CRAZY BOUTIQUE S.R.L.,

STR. VENUS, NR. 37, SAT
CIOCÂRLIA DE SUS, JUDETUL
CONSTANTA, COMUNA
CIOCÂRLIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

SMARTECH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ceasuri inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, ceasuri computerizate
cu funcție de recunoaștere a amprentei, brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, ceasuri de mână care
comunică date la alte dispozitive electronice,
dispozitive de comunicații portabile, sub formă
de ceasuri de mână, brățări inteligente, camere
web, camere video de supraveghere, camere de
monitorizare în rețea pentru supraveghere, căști,
casti fara fir, căști pentru telefoane, căști pentru
telefoane inteligente, căști pentru comunicare la
distanță, surse de alimentare (transformatoare),
surse de alimentare electronice, surse de
alimentare pentru telefoane inteligente, camere
video digitale, camere video portabile, camere
video de bord, camere video pentru vehicule,
suporturi pentru camere video, camere video cu
funcționalități multiple, camere auto DVR.
10. Aparate de masaj, aparate pentru masaje
estetice, aparate cu vibrații pentru masaj,
aparate non-electrice pentru masaj, aparate
electrice pentru masaje estetice, aparate de
masaj de uz personal, aparate de masaj,
electrice sau neelectrice, pulsoximetre (aparate
medicale).
11. Purificatoare de aer, purificatoare
de aer electrice, purificatoare de aer
portabile, purificatoare electrice de apă,
de uz casnic, umidificatoare, umidificatoare
electrice, umidificatoare (pentru uz domestic),
umidificatoare pentru încăperi (aparate),

umidificatoare de aer pentru automobile,
umidificatoare electrice de uz casnic,
umidificatoare cu alimentare prin usb pentru uz
casnic.

───────

(210) M 2020 08576
(151) 25/11/2020
(732) SELEX TRADING, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUDETUL
IASI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

FAVORIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08578
(151) 25/11/2020
(732) SELEX TRADING, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUDETUL
IASI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

PIPA NOASTRĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 08579
(151) 25/11/2020
(732) SELEX TRADING, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUDETUL
IASI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

RECORD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08580
(151) 25/11/2020
(732) SELEX TRADING, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUDETUL
IASI, COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

RT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08582
(151) 25/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)

IAȘI FILTRU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08583
(151) 25/11/2020
(732) A.I. LENTIUM OPTIC SRL, STR.

DR. NICOLAE ALEXANDRESCU,
NR. 147, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

Terra OPTIC GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.09; 27.05.24; 26.01.03;
02.09.04; 29.01.12

clase:
9. Dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, aparate de verificare optică de uz
industrial, alezoscoape, aparate și instrumente
optice, condensatoare optice, lentile, lentile
antireflex, lentile brute, lentile de contact
cosmetice, instrumente optice care conțin
oculare, lanțuri pentru ochelari și pentru ochelari
de soare, huse pentru aparate optice, filtre
pentru dispozitive optice, filtre optice de sticlă,
filtre optice, filtre de polarizare, defazoare optice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
potențiatoare optice, lentile oftalmologice, lentile
optice, obiective [optică], ochelari inteligenți,
oglinzi [optică], prisme [optică], sticlă optică,
produse de optică, prisme utilizate în optică,
ochelari corectori, ochelari de soare, 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

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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lentile de contact, etuiuri de ochelari, lentile
de contact, ochelari de protecție, ochelari de
citit, ochelari de vedere, ochelari fără brațe,
ochelari, ochelari cu lentile polarizate, ochelari
cu prescripție medicală, monocluri, tocuri de
ochelari, sticle optice, sticlă de ochelari, suporturi
pentru ochelari, rame de ochelari, 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), rame pentru
ochelari de soare, tocuri de ochelari de vedere,
șnururi pentru ochelari de soare, săculeți pentru
ochelari, suporturi de nas pentru ochelari de
soare, suporturi de nas pentru ochelari, rame din
metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata în legatura cu aparate de verificare
optică de uz industrial, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătură cu aparate
și instrumente optice, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legatura cu lentile
de contact cosmetice, lentile de contact de
vedere, ochelari, ochelari de soare, ochelari de
vedere, ochelari corectori, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata în legătura cu soluţii
pentru curăţarea ochelarilor şi a lentilelor, picături
de ochi şi aplicatoare de picături pentru ochi,
servicii de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata
în legătura cu aparate şi instrumente medicale,
protetica şi implanturi artificiale, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii medicale, servicii farmaceutice,
servicii prestate de opticieni, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni.,
servicii de oftalmologie.

───────

(540)

DE SIRNEA EXPERIENCE
www.desirnea.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.09; 27.05.24; 03.07.01;
03.02.01; 29.01.12

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

43. Cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi (servicii de catering), servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08585

(591) Culori revendicate: maro închis (HEX
#3F2A1E), maro deschis (HEX
#B36022), alb (HEX #FFFFFF)

(151) 25/11/2020
(732) EUGEN-FLORENTIN TOTILICA,

SAT SIRNEA NR. 39B, JUD.
BRASOV, COM. FUNDATA,
BRAȘOV, ROMANIA
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(210) M 2020 08586
(151) 25/11/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300242,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Kook

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 27.05.24; 29.01.11

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

29. Extracte din carne, legume uscate, legume
deshidratate, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, preparate pentru supă, supe, supe instant,
supe sub forma de cuburi, supe sub forma de
granule, piure de tomate, suc de tomate pentru
gătit, pastă de tomate, paste de legume, bulion,
suc de rosii, sucuri vegetale pentru gătit, lapte de
nucă de cocos, ulei de nucă de cocos, grăsimi
vegetale, unt de nucă de cocos, margarină.
30. Paste făinoase, noodles, crutoane, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), pâine firimituri
(pesmet), griș, mălai, drojdie, praf de copt, arome
alimentare, bicarbonat de sodiu pentru gătit,
oțet, sare, sosuri, sosuri pentru carne, sosuri
pentru paste, sos de roșii, pesto, ketchup (sos)
maioneza, muștar, condimente, mirodenii, ierburi

de grădină, conservate (asezonare), ierburi
uscate, preparate aromatice alimentare, produse
de asezonare.

───────

(210) M 2020 08587
(151) 25/11/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300242,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Kook Chef

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.12

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

30. Mirodenii, condimente, ierburi conservate,
ierburi de grădină, conservate (asezonare).

───────

(591) Culori revendicate: verde închis
( Pantone 357C), verde deschis
(Pantone 7486C), alb

(591) Culori revendicate: alb, galben, verde
deschis (Pantone 7486C),
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(210) M 2020 08588
(151) 25/11/2020
(732) YOSEF HADAD, BDUL LIBERTATII

(540)

MACE EXPRESS BY
JOSEPH HADAD

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

29. Mâncăruri preparate pe bază de carne, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
bacon, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
gustări pe bază de carne, sosuri pentru gustări,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, hamburgeri de carne,
hamburgeri de vită, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne friptă, carne ambalată,
pârjoale din carne, gelatine de carne, înlocuitori
de carne, paste de carne, carne conservată,
găluște (din carne), pateuri din carne, extracte
din carne, aspic de carne, conserve de carne,
carne prăjită de pui, carne de porc conservată,
ragut (tocăniță cu carne), carne de rață gătită,
carne de curcan gătită, carne de pește uscată,
chili con carne (tocană de ardei iute și carne),
carne de vită preparată, umplutură de carne
pentru plăcinte, bucăți de carne de pui, pastramă
din carne de vită, produse din carne de miel,
concentrat din carne de vacă, conserve de carne
de pasăre, conserve din carne de vânat, bulion
de carne de vițel, pateuri din carne de pui, chiftele
din carne de vită, hamburgeri din carne de pui,
cârnați din carne de pui, friptură de carne de
porc, chiftele din carne de pui, extracte de carne
de pasăre, pateuri pe bază de carne, înlocuitori
de carne de pasăre, produse confiate din carne
de rață, cassoulet (tocană de carne cu fasole),
mâncăruri congelate constând în principal din

carne, roast beef (friptură de carne la cuptor),
grăsime din carne de vită (pentru alimente),
tocătură de carne de vită cu porumb, carne
fiartă în sos de soia (tsukudani meat), carne de
vită sărată și conservată (corned beef), supe și
baze de supă, extracte din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), extrase aromate
din friptură de carne de vită, carne de vită
gătită lent la cuptor (pulled beef), carne de pui
gătită lent la cuptor (pulled chicken), mâncăruri
preparate constând în principal din carne de
vânat, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, aperitive congelate constând
în principal din carne de pui, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne de
pui, mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri congelate care conțin în
principal carne de pui, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de curcan, mâncare
gătită constând în principal din carne de pui
prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de vită prăjită fâșii și sos de soia
fermentat (sogalbi), mâncare gătită constând în
principal din legume fermentate, carne de porc și
tofu (kimchi-jjigae), mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, mâncare gătită constând în principal din
carne de pui și ginseng (samgyetang), tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), brânză rasă, brânză
prelucrată, amestecuri de brânză, sosuri de
brânză, praf de brânză, creme de brânză, brânză
cu mucegai, brânză cu condimente, brânză albă
moale, brânză cu ierburi, înlocuitori de brânză,
preparate cu brânză de țară, gustări pe bază de
brânză, brânză cu conținut scăzut de grăsimi,
brânză sub formă de sosuri de înmuiat, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, compot de merișoare, compot de
mere, fructe deshidratate, fructe coapte, fructe
confiate, fructe uscate, fructe glasate, fructe
aromatizate, fructe fermentate, fructe glazurate,
fructe, gătite, pectină din fructe, fructe preparate,
cremă de fructe, cipsuri din fructe, salate de
fructe, pastă de fructe, praf de fructe, rulouri
de fructe, piureuri de fructe, gemuri din fructe,
marmelada din fructe, conserve de fructe.
30. Plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne tocată, plăcintă cu carne, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, gustări care

NR. 6, BL. 116, SC. 1, ET. 6, AP.18,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP.  M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU
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constau în principal din pâine, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, sosuri
pentru gustări, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), sosuri pentru ungere (de
uz alimentar), condimente alimentare pe bază
de ketchup și sos tip salsa, hamburgeri
fiind gătiți și introduși în chifle, produse de
cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie cu crema
spumă, drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, produse de cofetărie pe bază de
făină, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie înghețate sub formă
de acadea, produse de cofetărie cu aromă
de mentă (nemedicinale), gustări constând în
principal din produse de cofetărie, ingrediente
pe bază de cacao pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
ciocolată, ciocolată tartinabilă, ciocolată caldă,
ciocolată umplută, ciocolată aerată, ciocolată
granulată, esențe de ciocolată, fondue din
ciocolată, vafe din ciocolată, sirop de ciocolată,
ouă de ciocolată, paste de ciocolată, pudră
de ciocolată, bomboane cu ciocolată, cafea
cu ciocolată, marțipan din ciocolată, ciocolată
cu alcool, chipsuri de ciocolată, ciocolată cu
lapte, batoane de ciocolată, sandvișuri cu carne,
plăcinte fără carne, plăcinte cu carne, sosuri de
carne, arome preparate din carne, sendvișuri cu
carne de curcan, plăcinte cu carne de porc, sos
de carne de pui, biscuiți cu aromă de carne,
sanvişuri conţinând carne de pui, sandvișuri
cu carne de pui, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte cu carne de pui, pelmeni (găluște

umplute cu carne), sos pentru carne pregătită la
grătar, garnituri asezonate pentru carne, pește,
vânat, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, produse de patiserie din legume și
carne, aluat de drojdie cu umpluturi care conțin
carne, plăcinte cu carne de pasăre sau de
vânat, produse pentru frăgezit carne, de uz
casnic, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, amestecuri de sucuri de
carne sub formă de granule, orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), produse de
patiserie conținând legume și carne de pasăre,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), chifle fierte în aburi umplute cu carne
tocată (nikumanjuh), mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, prânzuri la cutie constând
din orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
pufuleți de brânză, sos cu brânză, prăjituri cu
brânză, biscuiți pentru brânză, hamburgeri cu
brânză, sandviș din brânză topită, biluțe de
brânză (snackuri), biscuiți cu aromă de brânză,
biscuiți cu ceapă sau brânză, biscuiti cu gust
de brânză, sandviș din brânză topită și șuncă,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
gustări din porumb expandat cu gust de brânză,
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
înghețată cu fructe, prăjituri cu fructe, brioșe
cu fructe, ceaiuri de fructe, biscuiți cu fructe,
pâini cu fructe, înghețată de fructe, fondante
(cofetărie), lemn dulce (cofetărie), șerbeturi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie și înghețate,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie cu înghețată, produse
de cofetărie cu gheață, chipsuri de cofetărie
pentru copt, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse de
cofetărie cu crema spumă, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie care
conțin gem, suc de fructe (produse de cofetărie),
esențe folosite pentru produse de cofetărie.
32. Apă tonică, apă plată, apă carbogazoasă,
apă minerală, apă potabilă, apă (băuturi),
apă îmbuteliată, apă minerală carbogazoasă,
apă gazoasă (carbonatată), apă minerală
aromatizată, apă cu arome, apă de masă, apă
gazoasă (sifon), apă de izvor, apă îmbogățită
nutritiv, apă potabilă distilată, apă potabilă
purificată, băuturi nealcoolice, apă îmbogățită
cu minerale (băuturi), băuturi funcționale pe
bază de apă, apă carbogazoasă îmbogățită
cu vitamine (băuturi), apă tonică (băuturi
care nu sunt pentru uz medicinal), băuturi
nealcoolice din malț, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi nealcoolice
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fără malț (altele decât cele de uz medical),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine.
43. Servicii de fast-fooduri, servicii în domeniul
gustărilor, servicii de catering, consiliere în
domeniul culinar, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
preparare de mâncăruri, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii de catering în
exterior, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de fast food la pachet, servicii de
local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
furnizare de alimente şi băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, furnizare de alimente
şi băuturi in bistrouri, furnizare de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering în exterior, servicii
de catering, servicii de catering, servicii de

catering mobil, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de catering pentru săli/spații special
amenajate pentru expoziții, servicii oferite de
restaurante de delicatese, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant cu servire la
pachet, restaurante cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide.

───────

(210) M 2020 08589
(151) 26/11/2020
(732) S.C. TUCANO COFFEE GLOBAL

S.R.L., STRADA ZIZIN, NR.10
A, ETAJ 3, AP.10, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FoodBerry

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.05.01

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extract de carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, gemuri și
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și
alte produse lactate, uleiuri și grăsimi pentru
alimente.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste si tăieței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbete și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, melea,
drojdie, praf de copt, sare, condimente, ierburi
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
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32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berilor,
preparate alcoolice pentru prepararea băuturilor.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor corporale și a
persoanelor fizice, servicii personale și sociale
oferite de alții pentru a satisface nevoile
indivizilor.

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

DD DR. DALI CLINIQOUE
ESTHÉTIQUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.08;
26.11.03; 26.11.05; 26.11.08

clase:
44. Servicii medicale stomatolgice.

───────

(210) M 2020 08591
(151) 26/11/2020
(732) S.C. INFACO S.R.L., STR. VIȘINA,

NR. 17, JUD. GORJ, BUMBESTI-
JIU, GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO ET. 1, BIROU
A5, SECTOR 4 , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

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

clase:
33. Vin.
35. Consultanță în afaceri, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare comercială şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, furnizare de informaţii comerciale
privind produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale, regruparea în avantajul
terților a vinului, pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
39. Transportul de marfuri, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.

───────

(210) M 2020 08590
(151) 26/11/2020
(732) S.C. BEAUTIKA S.R.L., 

STRADA DEZROBIRII NR. 114, 
BL. IS7, SC. B, ET. 1, AP. 25, 
JUD.CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08592
(151) 26/11/2020
(732) S.C. AGR AUTOGAS GROUP

S.R.L., STR. TOPORAȘI NR.
2-6, CAMERA 2, SECTOR 5, CP:
050344, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Prins AUTOGAS ROMANIA

(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 instalația GPL
montată pe autovehicule.

───────

(210) M 2020 08593
(151) 26/11/2020
(732) S.C. INFACO S.R.L., STR. VIȘINA

NR. 17, JUD. GORJ, BUMBEȘTI-
JIU, GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
A5, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

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

clase:
33. Vin.
35. Consultanță în afaceri, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii

de cercetare comercială şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, furnizare de informaţii comerciale
privind produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale, regruparea în avantajul
terților a vinului, pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
39. Transportul de marfuri, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.

───────

(540)

PetMatch

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.04;
03.01.06; 03.01.08; 03.01.24

clase:
35. Servicii de comerț și servicii de informare
a consumatorilor referitoare la produse pentru
animale de companie, servicii de comerț cu

(210) M 2020 08594
(151) 26/11/2020
(732) S.C. AKIRA CAPITAL S.R.L., 

STR.  AMURGULUI,  NR.  67E, 
AP.  1,  JUD.  ILFOV,  POPEŞTI 
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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amănuntul și cu ridicata în legatură cu produse
pentru animale de companie.
41. Servicii educative și de instruire, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de expoziții de animale, dresaj de animale,
instruire în îngrijirea animalelor de companie,
publicare de materiale tipărite referitoare la
animale de companie, furnizare de zone de
recreere sub formă de zone de joacă pentru
animale de companie.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pensiuni pentru animale de
companie.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de îngrijire a animalelor de companie,
introducere de microcipuri sub pielea animalelor
de companie, în scopul localizării și identificării,
servicii prestate de saloane de frumusețe pentru
animale de companie, servicii de consiliere cu
privire la îngrijirea animalelor de companie.
45. Pet sitting (îngrijirea temporară a unui
animal de companie aparţinând unui terţ),
servicii de plimbare a câinilor, servicii de
protecție a animalelor, servicii de adopții de
animale, asistență pentru localizarea animalelor
de companie pierdute, servicii de găsire a
perechii pentru animale de companie.

───────

(210) M 2020 08595
(151) 26/11/2020
(732) SC CSS STUDIO DENTAL SRL,

STR. PADEȘU NR. 14, CAMERA
2, BL. 14, SC. 1, ET.3, AP. 14,
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)

ESTHETIC DENTAL EMPIRE
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.13

clase:
41. Educaţie, instruire, cursuri pentru medici
în domeniul stomatologiei, traininguri(instruire),
studii și cursuri, organizarea de seminarii,
programe de instruire, furnizare de cursuri
continue de educație în domeniul stomatologic,
instrucțiuni referitoare la îngrijirea dentară
(instruire), servicii de formare asociate cu
odontologia.
44. Servicii medicale, servicii oferite de
o clinică dentară, inclusiv servicii de
asistență stomatologică, cu activități specifice,
precum: chirurgie dentară, albire, odontologie,
implantologie, parodontologie, protetică dentară,
endodonție, pedodonție, estetică dentară,
profilaxie, radiografii, evaluare medicală
și analize specifice domeniului tehnică
dentară, servicii stomatologice, servicii oferite
de o clinică stomatologică, stomatologie
estetică, stomatologie digitală, microscopie
dentară, consultații stomatologice, asistență

(591) Culori revendicate: albastru, verde, 
             roșu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei.

───────

(210) M 2020 08597
(151) 26/11/2020
(732) SUNWAY TRAVEL SRL,

SOSEAUA PIPERA-TUNARI
NR.166-168, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Soley TOUR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
29.01.13

clase:
16. Publicații periodice tipărite în domeniul
turismului: felicitări ilustrate, carti postale, hărți
geografice, publicaţii imprimate, afișe (pancarte),
broșuri, fluturași publicitari, bilete (tichete),
calendare, fotografii, plicuri (papetărie), carduri,
carduri cadou (tipărite) de plată, carduri
promoționale (tipărite), carduri (tipărite) de
fidelitate, semne de carte, carnețele de notițe,
cutii din carton sau hârtie, instrumente de
scris, reviste (publicaţii periodice), ziare, invitații
(papetărie), plase din hârtie, cataloage, pancarte
din carton sau hârtie, postere, tipărituri.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, gestionarea computerizată a
bazelor de date, promovare de

călătorii, publicitate, management comercial,
administraţie comercială şi lucrări de birou
referitoare la transport, turism, divertisment şi
cultură, pregătire, organizare, promovare şi
realizare de târguri şi expoziţii pentru turism,
publicitate în domeniul turismului şi călătoriilor,
studii de piață, studiere, proiectare şi realizare
de material și campanii publicitare pentru
promovarea turismului, organizare, coordonare
şi planificare de târguri şi expoziții cu caracter
publicitar şi comercial, servicii de publicare de
texte publicitare pentru turism.
36. Servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare ș de proprietăți, închiriere de
apartamente, închiriere de case, servicii
de asigurare călătorie, servicii de agenție
de intermediere a asigurărilor de călătorie,
încheierea de asigurări de călătorie.
39. Servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport,
organizare, planificare și intermediere de
călătorii, turnee, plimbări, excursii și excursii
turistice, vacanțe, circuite turistice, sejururi,
transport de călători și bagaje, punere la
dispoziția turistilor de informații în materie de
excursii și de vizite turistice, servicii de rezervare
pentru călătorii și transport, servicii de agenții
de turism pentru călătorii de afaceri, servicii
în domeniul tichetelor, biletelor de călătorie și
de avion, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, rezervare de tichete,
bilete de călătorie şi de avion, informaţii de
călătorie, servicii de informații privind traficul,
furnizare de informaţii legate de planificare şi
de rezervare de călătorii şi transport, transport,
însoțirea de călători, servicii de ghid turistic,
vizitarea obiectivelor turistice, coordonarea de
turnee și excursii, furnizare de informaţii de
călătorie pentru turiști, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, brokeraj de transport, organizarea
transportului până la şi de la hotel, parcarea
vehiculelor, furnizare de informații de călătorie
prin rețele globale de calculatoare, furnizarea de
informații on-line referitoare la călătorii, închiriere
de vehicule de transport, rezervarea de locuri
pentru călătorii pe uscat, aerian sau maritim,
servicii de informare, rezervare și rezervare
online în domeniul turismului și al călătoriilor de
afaceri.
41. Divertisment și spectacole, cursuri de
pregătire în industria turismului, organizare
și coordonare de cursuri educative în
domeniul industriei turismului, organizarea
și conducerea de conferințe și congrese,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, rezervarea de locuri pentru

(591) Culori revendicate: alb, negru, 
             portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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spectacole, furnizare de informații cu privire
la divertisment prin intermediul rețelelor
informatice mondiale, servicii de rezervare de
divertisment prin intermediul rețelelor informatice
mondiale, rezervarea excursiilor de vizitare prin
rețele globale de calculatoare, servicii pentru
organizarea de excursii, tururi de vizitare, servicii
de ghid pentru excursii, rezervare de locuri
pentru spectacole pentru manifestări culturale
și sportive, rezervare de bilete la muzee și
la alte locații turistice, prin rețele globale
de calculatoare, organizare de spectacole, de
manifestări culturale și de manifestări sportive
pentru promovarea turismului, publicare de
cataloage cu informații privind călătoriile.
43. Servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii de
agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de cazare temporară, servicii de
agenții de turism privind rezervări de cazare,
intermediere, furnizare și asigurare cazare și
masă, asigurarea de hrană și băuturi, rezervări
de spații de cazare temporă, servicii de rezervări
la restaurant, rezervare pe internet de cazare
temporară.

───────

(540)

DE-ALE GURII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.16; 26.04.18;
29.01.14

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină/proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nucă de cocos, ulei de nucă de
cocos alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, computuri,
lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ
(corn dogs), chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut, curmale,
ouă, larve de furnici comestibile, pregătite,
ulei de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat, peşte,
la conservă, hrană pentru peşti pentru consum
uman, spumă de peşte, icre de peşte, preparate,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, carne uscată prin îngheţare/carne
liofilizată, legume uscate prin îngheţare/ legume
liofilizate, fructe, conservate, fructe, înăbuşite,
jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat, nu
viu, usturoi conservat, gelatină, castraveciori
procesați, gem de ghimbir, guacamole, şuncă,

(210) M 2020 08598
(151) 26/11/2020
(732) SAM MEAT INDUSTRY SRL, 

STR. SOIMOSENI, NR. 34/C, 
HALANR. III, JUD. SATU MARE, 
SATUMARE, SATU MARE, 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: alb, negru, roșu,
verde
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alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, gemuri, jeleuri alimentare,
chefir, kimchi, klipfish (cod sărat şi uscat), lapte
de iapă fermentat/ cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din seminţe de in, pate de ficat/pastă
de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi
cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei de porumb
alimentar, margarină, marmeladă, carne, piftie
din carne, extracte din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, lapte, băuturi din lapte,
cu conţinut predominant de lapte, produse din
lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
fermenţi din lapte pentru uz culinar, substituenţi
de lapte, ciuperci, conservate, midii, nu vii,
lichior de ouă non-alcoolic, paste de întins pe
pâine pe bază de nuci, nuci, preparate, lapte
de ovăz, uleiuri alimentare, ulei de măsline
alimentar, măsline, conservate, inele de ceapă,
ceapă, conservată, stridii, nu vii, ulei din
sâmburi de palmier alimentar, ulei de palmier
alimentar, unt de arahide, lapte de arahide
pentru uz culinar, lapte de arahide, băuturi pe
bază de lapte de arahide, arahide, preparate,
mazăre, conservată, pectină pentru uz culinar,
murături, polen preparat ca produs alimentar,
porc, chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi
de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi de mare,
nu vii, extracte din alge de mare alimentare,
seminţe, preparate, ulei de susan alimentar,
moluşte, nu vii, viermi de mătase în stadiu de
crisalidă pentru consum uman, smetana, ouă
de melci pentru consum, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş

de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
agar-agar pentru scop culinar, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat.

───────

(210) M 2020 08599
(151) 26/11/2020
(732) ARIANA SIMONA HODORCA,

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

(540)

CONTURAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 05.03.13;
05.03.14

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

6. Figurine pentru scopuri decorative
confecționate din metale comune, baghete
decorative din metal, cutii decorative metalice,

STR. ELIBERĂRII NR.15, BL. 
IV35, SC. A, ET. 1, P. 3, JUD.
CONSTANTA, CONSTAȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
KAAN-ALBERT TILKIOGLU,
ŞOS.BANATULUI NR.2 BL. 1, ET.
1, AP. 10, JUD. ILFOV, CHITILA,
ILFOV, ROMANIA
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profile metalice decorative, decorațiuni adezive
din metale comune pentru perete, decorațiuni
adezive din bronz pentru perete, mici articole
de fierărie, piese forjate din oțel, suporturi
metalice pentru plante, obiecte de artă din
metale comune, figurine ornamentale din metal
comun, statuete din metale comune.

───────

(210) M 2020 08600
(151) 26/11/2020
(732) ALFIE GLOBAL SERV SRL, ŞOS.

MIHAI BRAVU NR. 32, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

HYGGE SOCIAL KITCHEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.18

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurant și bistro, servicii de catering,
servicii oferite de baruri, cafenele, snack-bar-uri.

───────

(210) M 2020 08601
(151) 26/11/2020
(732) LEXISCOR ACCELERATOR

CITIRE SRL, BULEVARDUL
CHIMIEI 14, ARIPA CENTRALA,
CAMERA. 8, JUDEŢ IAŞI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

LEXISCORE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 15.09.09

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, materiale didactice și de
instruire.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii IT.

───────

(591)    Culori  revendicate:  indigo,  albastru,
verde
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(210) M 2020 08602
(151) 26/11/2020
(732) INFACO SRL, STR. VISINA, NR.

17, JUDEŢ GORJ, BUMBESTI-JIU,
GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
A5, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

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

clase:
33. Vin.
35. Consultanță în afaceri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare comercială
şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, furnizare
de informaţii comerciale privind produsele din
indexuri baze de date, în care se poate căuta, cu
informaţii, inclusiv text, documente electronice,
baze de date, informaţii grafice şi audiovizuale,
prin intermediul reţelelor de calculator şi globale,
regruparea în avantajul terților a vinului, 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.
39. Transportul de mărfuri, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.

───────

(210) M 2020 08603
(151) 26/11/2020
(732) CARESS SOCIETY SRL, STR.

RUDULUI, NR. 114, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

AIVI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă nemedicinale, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse de
toaletă nemedicinale, preparate cosmetice
pentru îngrijirea animalelor, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, preparate pentru igiena
orală nemedicinale, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, săpunuri și geluri,
odorizante de casă, produse de curățare
pentru vehicule, preparate pentru spălare,
preparate pentru spălare de uz menajer,
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii
și încălțămintei, abrazivi, preparate cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice, detergenți, detergenți pentru rufe,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
detergenți de uz casnic, detergenți pentru
spălarea vaselor, detergenți ecologici de rufe,
detergenți comerciali de rufe, detergenți de uz
menajer, detergenți pentru vasul wc, detergenți
sub formă de spumă, detergenți sintetici pentru
îmbrăcăminte, detergenți pentru mașina de
spălat vase, detergenți de rufe pentru curățare
de uz menajer, detergenți, alții decât cei folosiți în
timpul proceselor de fabricație și decât cei de uz
medical, soluții de curățare pentru îndepărtarea
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petelor, soluții pentru curățarea lentilelor de
ochelari, soluții pentru scoaterea petelor (agenți
de curățare), soluții de ștergere, întreținere și
curățare a mașinilor, soluții de detergent pentru
curățarea articolelor de încălțăminte, ceară de
parchet, ceară naturală pentru podele, ceară
pentru lustruit, ceară preparată pentru lustruire,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru
strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, cârpe impregnate pentru lustruit,
detergent pentru spălare, creme de lustruit,
produse de curățat nemedicinale, detartranți
de uz casnic, preparate pentru șlefuire,
geluri de curățare pentru wc-uri, lichide
degresante, lichide de curățare, lichide de
spălare, preparate decapante (degresante),
preparate chimice de curățare pentru uz
casnic, parfumuri pentru automobile, preparate
detartrante de uz casnic, preparate degresante
de uz casnic, preparate pentru curățarea
sticlei, preparate pentru curățare impregnate
pe discuri cosmetice, produse de curățare
pentru parbriz, produse de curățare de uz
casnic, preparate pentru ștergerea petelor,
produse pentru îndepărtarea petelor, produse
de lustruit, produse decolorante, produse de
înălbire de uz casnic, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățare sub formă de spray de
uz casnic, produse de curățat pentru cuptoare,
produse de curățat pentru toalete, produse
de spălat legume și fructe, produse pentru
curățarea tapițeriei, produse pentru decolorare,
produse pentru curățarea mobilierului, produse
pentru clătire, produse lichide pentru lustruirea
podelelor, produse degresante pe bază de
solvenți, produse pentru îndepărtarea vopselei,
produse pentru îndepărtarea ruginii, produse
pentru spălare, produse pentru intensificarea
acțiunii detergenților, șampon de covoare,
șervețele impregnate cu preparate de curățare,
șervețele umede impregnate cu un produs
de curățat, săpun de uz casnic, spray-uri
de curățare, spray-uri de degresare, spray
pentru luciu, soluții pentru curățarea covoarelor,
substanțe degresante, substanțe de curățare
pentru uz casnic, uleiuri naturale de curățare,
uleiuri de curățare, preparate pentru baie
nemedicinale, deodorante pentru uz uman sau
veterinar, deodorante și antiperspirante pentru
uz uman sau veterinar, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
paste de dinți nemedicinale, parfumuri, geluri de
curățare, geluri de baie (nemedicinale), geluri de
uz cosmetic, geluri de corp, geluri pentru față,

produse cosmetice sub formă de geluri, creme,
loțiuni și geluri hidratante cosmetice., apă de
toaletă, apă de gura, apă de parfum, apă de
colonie, ojă creion, ojă de unghii.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, vânzare prin licitație publică,
servicii de import și export, servicii de
telemarketing, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu vopsele,
coloranți, pigmenți și cerneluri, preparate pentru
curățare și odorizante, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse pentru toaletă,
preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, cosmetice,
articole de parfumerie, abrazivi, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu lumânări și fitiluri pentru iluminat, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, suplimente alimentare
şi preparate dietetice, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aplicatoare cosmetice, ustensile
cosmetice și de toaleta, gentuțe cosmetice,
recipiente pentru cosmetice, perii si piepteni,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, umbrele și
parasolare, bagaje, pungi, portofele și alte
accesorii, genți, articole de șelărie, bice și
articole vestimentare pentru animale, piele și
imitație de piele, blănuri și piei și produse
rezultate din acestea, bijuterii.

───────
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(210) M 2020 08604
(151) 26/11/2020
(732) TERAPLAST SA, DN 15A,

KM 45+500, COMUNA ȘIEU-
MĂGHERUȘ, JUDEŢ BISTRIŢA-
NASAUD, SAT SĂRĂȚEL, 427301,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

TeraPlast Profile
PVC since 1896

(531) Clasificare Viena:
26.03.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, vânzare
cu ridicata şi amănuntul, activităţi de import-
export.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 08605
(151) 26/11/2020
(732) EURO MOBILE SOLUTIONS

S.R.L., STR. PROGRESULUI
NR. 53, BL. 5, SC. 1, ET. 5, AP.
17, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BARBERESCU

(531) Clasificare Viena:
14.07.20; 27.05.01; 27.05.02

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

44. Servicii de coafură, manichiură, masaj,
îngrijirea animalelor de companie, servicii de
case de odihnă, servicii de saună, servicii de
solarii, servicii de machiaj, implanturi de păr,
închiriere de aparate pentru coafarea părului,
depilarea cu ceară, perforarea/trupului (body
piercing), servicii de saloane de înfrumuseţare,
servicii de aromaterapie, îngrijirea animalelor.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, SECTORUL 4, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROU A5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

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

clase:
33. Vin.
35. Consultanță în afaceri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare comerciale
şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, furnizare
de informaţii comerciale privind produsele din
indexuri baze de date, în care se poate căuta, cu
informaţii, inclusiv text, documente electronice,
baze de date, informaţii grafice şi audiovizuale,
prin intermediul reţelelor de calculator şi globale,
regruparea în avantajul terților a vinului, 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.
39. Transportul de mărfuri, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.

───────

(210) M 2020 08607
(151) 26/11/2020
(732) STALL ARDALEX SRL, STR.

FABRICII, NR.10, BIROU 14,
JUDEŢ SALAJ, ZALAU, SĂLAJ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, 300629,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PETRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente veterinare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
articole veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate și articole veterinare,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse pentru animale
de companie, 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 preparate pentru îngrijirea animalelor,
promovarea vânzărilor, administrarea vânzărilor,
servicii de gestionare a vânzărilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de comandă cu ridicata, administrare a

(210) M 2020 08606
(151) 26/11/2020
(732) INFACO SRL, STR. VISINA, NR. 17,

JUDEŢ GORJ, BUMBESTI-JIU,
GORJ, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

379

afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 08609
(151) 26/11/2020
(732) Unilever IP Holdings B.V., WEENA

455, 3013 AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

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

(540)

LUX BOTANICALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Săpunuri, detergenţi, preparate/produse de
albire, preparate/produse de curăţare, produse
de parfumerie, apă de toaletă, loţiuni
după bărbierit (aftershave), apă de colonie,
uleiuri esenţiale, deodorante şi antiperspirante,
preparate/produse pentru îngrijirea scalpului
şi a părului, şampoane şi balsamuri,
coloranţi pentru păr, produse/preparate pentru
coafat, pastă de dinţi, apă de gură, nu
pentru uz medical, preparate/produse pentru
îngrijirea gurii şi a dinţilor, preparate/produse
de toaletă nemedicinale, preparate/produse
pentru baie şi duş, preparate/produse pentru
îngrijirea pielii, uleiuri, creme şi loţiuni
pentru piele, preparate/produse pentru bărbierit,
preparate/produse pentru înainte de bărbierit
şi pentru după bărbierit, preparate/produse
depilatoare, preparate/produse pentru bronzare
şi protecţie solară, cosmetice, preparate/
produse de machiaj şi preparate/produse
pentru îndepărtarea machiajului, vaselina
(petroleum jelly), preparate/produse pentru

îngrijirea buzelor, pudră de talc, vată, beţe
cu vată, tampoane (pads) cosmetice, batistuţe
(tissues) sau şervetele (wipes), tampoane
(pads), batistuţe (tissues) sau şervetele (wipes)
pre-umezite sau impregnate, pentru curătare,
măşti de frumuseţe, pachete faciale (facial
packs).

───────

(210) M 2020 08610
(151) 26/11/2020
(732) INFACO SRL, STR. VISINA, NR.

17, JUDEŢ GORJ, BUMBESTI-JIU,
GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, SECTORUL 4, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROU A5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

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

clase:
33. Vin.
35. Consultanță în afaceri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare comerciale
şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, furnizare
de informaţii comerciale privind produsele din
indexuri baze de date, în care se poate căuta, cu
informaţii, inclusiv text, documente electronice,
baze de date, informaţii grafice şi audiovizuale,
prin intermediul reţelelor de calculator şi globale,
regruparea în avantajul terților a vinului, 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.
39. Transportul de mărfuri, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.

───────
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(210) M 2020 08611
(151) 26/11/2020
(732) INFACO SRL, STR. VISINA, NR.

17, JUDEŢ GORJ, BUMBESTI-JIU,
GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
A5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

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

clase:
33. Vin.
35. Consultanță în afaceri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare comerciale
şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, furnizare
de informaţii comerciale privind produsele din
indexuri baze de date, în care se poate căuta, cu
informaţii, inclusiv text, documente electronice,
baze de date, informaţii grafice şi audiovizuale,
prin intermediul reţelelor de calculator şi globale,
regruparea în avantajul terților a vinului, 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.
39. Transportul de mărfuri, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.

───────

(210) M 2020 08612
(151) 26/11/2020
(732) LAURA BĂLICI, STR. MIHAI

VITEAZUL NR. 10, ET. 1, AP.
4, JUD. SUCEAVA, RĂDĂUȚI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Tega Shoes
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Încălțăminte, încălțăminte impermeabilă,
articole de încălțăminte, încălțăminte pentru
copii.

───────

(210) M 2020 08613
(151) 26/11/2020
(732) ALPINA SKI VIDRA SRL,

STR. VOINESITA NR.16, SAT
VOINESITA, JUD. VALCEA, COM.
VOINEASA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

ALPINA SKI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Închiriere de echipamente de schi, servicii
oferite de școli de schi, servicii de recreere legate
de practicarea schiul.

───────
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(210) M 2020 08614
(151) 26/11/2020
(732) INFACO SRL, STR. VISINA NR.

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

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

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

clase:
33. Vin.
35. Consultanță în afaceri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, furnizare de informaţii comerciale
privind produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale, regruparea în avantajul
terților a vinului, pentru a permite clientilor 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.
39. Transportul de mărfuri, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.

───────

(210) M 2020 08615
(151) 26/11/2020
(732) SUPLIMED NATUR PROD SRL,

STR. VIRGILIU NR. 81, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ROOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.07; 26.01.18;
26.01.21; 24.17.02

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

29. Salate de legume, salate preparate, salate
de fructe, lapte de migdale, de cocos, de caju.
31. Fructe, legume, nuci şi seminţe proaspete,
neprocesate.
32. Băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru prepararea
băuturilor.

───────
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(540)

kómpus coffee & bites

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

43. Servicii oferite de fast fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, restaurante (servirea mesei), rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii oferite de snack-baruri, servicii ale
bistrourilor, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri.

───────

(210) M 2020 08617
(151) 26/11/2020
(732) SUPLIMED NATUR PROD SRL,

STR. VIRGILIU NR. 81, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NECTARIA

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

1. Ingrendiente utilizate în fabricarea produselor
farmaceutice: vitamine, antioxidanţi.
5. Suplimente nutritive, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente vitaminice şi minerale,
suplimente lichide cu vitamine.
35. Servicii de comerţ cu produsele specificate
în clasele 1 şi 5.

───────

(210) M 2020 08619
(151) 26/11/2020
(732) CORNELIA-ELENA COPĂCEANU,

STR. 23 AUGUST NR. 213A,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

JOVIAN

(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 27.05.01; 29.01.12

clase:
3. Hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(210) M 2020 08616
(151) 26/11/2020
(732) STUDIO KAMPUS CAFE SRL, 

B-DUL. ALEXANDRU 
LAPUSNEANU  NR. 64, JUD. 
CONSTANTA,CONSTANTA, 
CONSTANȚA,ROMANIA

(591) Culori revendicate: verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent), alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă
de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă, calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele, ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
denţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare, depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere

pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duş pentru igienă personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate, preparate de curăţare uscată, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel, uleiuri esenţiale de lemn de cedru,
uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale
de citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale,
uleiuri eterice, extracte de flori (parfumuri),
produse pentru spălarea ochilor, nu cele pentru
scopuri medicale, produse cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit, preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr,
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel, hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe, preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de înmuiere
a rufelor, preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire), conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
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altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esenţă de mentă (ulei esenţial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustaţă, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii, vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii, soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit, pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate
pentru îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriei, safrol, pânză abrazivă,
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, carbid siliconic
(abraziv), creme de albit pielea, creme pentru
albirea pielii, pietre pentru netezire, preparate
pentru netezire (apretare cu amidon), săpun,
săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe,
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igienă
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.

35. Servicii de publicitate, servicii de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie abrazivă, servicii de comerţ în legătură
cu abrazivi, servicii de comerţ în legătură cu
adezivi pentru fixarea părului fals, servicii de
comerţ în legătură cu adezivi pentru fixarea
genelor false, servicii de comerţ în legătură
cu adezivi pentru scopuri cosmetice, servicii
de comerţ în legătură cu loţiuni după ras,
servicii de comerţ în legătură cu odorizante,
servicii de comerţ în legătură cu odorizant
difuzor, servicii de comerţ în legătură cu ulei
de migdale, servicii de comerţ în legătură
cu săpun de migdale, servicii de comerţ în
legătură cu ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, servicii de comerţ în legătură cu
preparate aloe vera pentru scopuri cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu pietre de
alaun (astringente), servicii de comerţ în legătură
cu ambră (parfum), servicii de comerţ în
legătură cu amoniac (alcalii volatile) (detergent),
servicii de comerţ în legătură cu alcalii volatile
(amoniac) (detergent), servicii de comerţ în
legătură cu săpun antiperspirant, servicii de
comerţ în legătură cu antiperspirante (articole
de toaletă), servicii de comerţ în legătură cu
preparate antistatice pentru scopuri casnice,
servicii de comerţ în legătură cu aromatice
(uleiuri esenţiale), servicii de comerţ în legătură
cu astringente pentru scopuri cosmetice, servicii
de comerţ în legătură cu esenţă de badiana,
servicii de comerţ în legătură cu balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, servicii de comerţ
în legătură cu baze pentru parfumurile de flori,
servicii de comerţ în legătură cu săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, servicii de
comerţ în legătură cu preparate pentru baie,
nu cele pentru scopuri medicale, servicii de
comerţ în legătură cu coloranţi pentru barbă,
servicii de comerţ în legătură cu măşti de
înfrumuseţare, servicii de comerţ în legătură cu
ulei de bergamot, servicii de comerţ în legătură
cu săruri de albire, servicii de comerţ în legătură
cu sodă de albire, servicii de comerţ în legătură
cu preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri cosmetice, servicii de comerţ în legătură
cu preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, servicii de comerţ în legătură
cu spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei,
servicii de comerţ în legătură cu benzi pentru
împrospătarea respiraţiei, servicii de comerţ
în legătură cu preparate pentru împrospătarea
respiraţiei pentru igiena personală, servicii de
comerţ în legătură cu şerveţele pentru bebeluşi
impregnate cu preparate de curăţare, servicii
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de comerţ în legătură cu basma (nuanţator
cosmetic), servicii de comerţ în legătură cu
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetice, servicii de comerţ în legătură cu
sclipici de unghii, servicii de comerţ în legătură
cu arome pentru prăjituri (uleiuri esenţiale),
servicii de comerţ în legătură cu calupuri de
săpun de toaletă, servicii de comerţ în legătură
cu calupuri de săpun, servicii de comerţ în
legătură cu aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, servicii de comerţ în
legătură cu carburi metalice (abrazive), servicii
de comerţ în legătură cu preparate chimice
de curăţare pentru scopuri casnice, servicii de
comerţ în legătură cu cretă de curăţare, servicii
de comerţ în legătură cu preparate de curăţare,
servicii de comerţ în legătură cu preparate
pentru curăţarea protezelor dentare, servicii de
comerţ în legătură cu substanţe de curăţat
pentru igiena personală, nemedicinale, servicii
de comerţ în legătură cu lapte demachiant
pentru îngrijire, servicii de comerţ în legătură cu
bucăţi de pânză impregnate cu detergent pentru
curăţare, servicii de comerţ în legătură cu ceară
de cizmărie, servicii de comerţ în legătură cu
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu coloranţi
pentru toaletă, servicii de comerţ în legătură
cu produse chimice pentru intensificarea culorii
pentru scopuri casnice (rufe spălate), servicii
de comerţ în legătură cu preparate pentru
îndepărtarea culorii, servicii de comerţ în
legătură cu corindon (abraziv), servicii de comerţ
în legătură cu preparate cosmetice pentru băi,
servicii de comerţ în legătură cu preparate
cosmetice pentru gene, servicii de comerţ în
legătură cu truse cosmetice, servicii de comerţ
în legătură cu creioane cosmetice, servicii de
comerţ în legătură cu creme cosmetice, servicii
de comerţ în legătură cu preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, servicii de comerţ în
legătură cu coloranţi cosmetici, servicii de comerţ
în legătură cu preparate cosmetice pentru slăbit,
servicii de comerţ în legătură cu cosmetice
pentru animale, servicii de comerţ în legătură
cu cosmetice, servicii de comerţ în legătură
cu cosmetice pentru copii, servicii de comerţ
în legătură cu beţişoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, servicii de comerţ în legătură
cu vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu creme pentru
articolele din piele, servicii de comerţ în legătură
cu ceruri pentru articolele din piele, servicii
de comerţ în legătură cu abţibilduri decorative
pentru scopuri cosmetice, servicii de comerţ în
legătură cu degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, servicii de comerţ în

legătură cu geluri de albire a denţilor, servicii de
comerţ în legătură cu paste de dinţi, servicii de
comerţ în legătură cu produse pentru lustruirea
dinţilor, servicii de comerţ în legătură cu săpun
deodorant, servicii de comerţ în legătură cu
deodorante de uz uman sau veterinar, servicii
de comerţ în legătură cu deodorante pentru
animale de companie, servicii de comerţ în
legătură cu preparate depilatoare, servicii de
comerţ în legătură cu depilatoare, servicii de
comerţ în legătură cu ceară depilatoare, servicii
de comerţ în legătură cu produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, servicii de comerţ în
legătură cu detergenţi, alţii decât cu utilizare în
procesele de fabricare şi în scopurile medicale,
servicii de comerţ în legătură cu diamantină
(abrazivă), servicii de comerţ în legătură cu
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă), servicii
de comerţ în legătură cu şampoane uscate,
servicii de comerţ în legătură cu preparate de
curăţare uscată, servicii de comerţ în legătură
cu agenţi de uscare pentru maşini de spălat
vase, servicii de comerţ în legătură cu apă de
colonie, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
cu şmirghel, servicii de comerţ în legătură cu
şmirghel pânză, servicii de comerţ în legătură
cu şmirghel, servicii de comerţ în legătură cu
uleiuri esenţiale de lemn de cedru, servicii de
comerţ în legătură cu uleiuri esenţiale de lămâie,
servicii de comerţ în legătură cu uleiuri esenţiale
de citron, servicii de comerţ în legătură cu
esenţe eterice, servicii de comerţ în legătură cu
uleiuri esenţiale, servicii de comerţ în legătură
cu uleiuri eterice, servicii de comerţ în legătură
cu extracte de flori (parfumuri), servicii de
comerţ în legătură cu produse pentru spălarea
ochilor, nu cele pentru scopuri medicale, servicii
de comerţ în legătură cu cosmetice pentru
sprâncene, servicii de comerţ în legătură
cu creioane pentru sprâncene, servicii de
comerţ în legătură cu balsam pentru ţesături,
servicii de comerţ în legătură cu gene false,
servicii de comerţ în legătură cu unghii false,
servicii de comerţ în legătură cu arome pentru
băuturi (uleiuri esenţiale), servicii de comerţ în
legătură cu produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
servicii de comerţ în legătură cu ceară pentru
pardoseală, servicii de comerţ în legătură cu
arome alimentare (uleiuri esenţiale), servicii de
comerţ în legătură cu preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), servicii de comerţ în legătură cu
apă micelară, servicii de comerţ în legătură
cu vopsea de corp pentru scopuri cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, servicii de
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comerţ în legătură cu pastă de dinţi, servicii
de comerţ în legătură cu dischete din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, servicii
de comerţ în legătură cu şervețele antitransfer
de culoare, servicii de comerţ în legătură cu
şervețele antistatice pentru uscător, servicii de
comerţ în legătură cu ulei de gaultheria, servicii
de comerţ în legătură cu geraniol, servicii de
comerţ în legătură cu ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), servicii de comerţ în
legătură cu grăsimi pentru scopuri cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu preparate
pentru şlefuit, servicii de comerţ în legătură cu
preparate pentru ascuţit, servicii de comerţ în
legătură cu loţiuni de păr, servicii de comerţ
în legătură cu nuanţatoare de păr, servicii de
comerţ în legătură cu coloranţi pentru păr,
servicii de comerţ în legătură cu preparate
pentru ondularea părului, servicii de comerţ în
legătură cu preparate de ondulare pentru păr,
servicii de comerţ în legătură cu fixativ pentru
păr, servicii de comerţ în legătură cu loţiuni
pentru păr, servicii de comerţ în legătură cu
preparate pentru îndreptarea părului, servicii
de comerţ în legătură cu heliotropină, servicii
de comerţ în legătură cu henna (nuanţator
cosmetic), servicii de comerţ în legătură cu
extracte din plante pentru scopuri cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu peroxid de
hidrogen pentru scopuri cosmetice, servicii de
comerţ în legătură cu tămâie, servicii de comerţ
în legătură cu iononă (parfumerie), servicii de
comerţ în legătură cu ulei de iasomie, servicii
de comerţ în legătură cu apă de javel, servicii
de comerţ în legătură cu hipoclorit de potasiu,
servicii de comerţ în legătură cu beţişoare
parfumate, servicii de comerţ în legătură cu
preparate pentru îndepărtarea lacului, servicii de
comerţ în legătură cu albăstreală pentru rufe,
servicii de comerţ în legătură cu înălbitor de rufe,
servicii de comerţ în legătură cu preparate pentru
albirea rufelor, servicii de comerţ în legătură cu
balsam de rufe, servicii de comerţ în legătură
cu preparate de înmuiere a rufelor, servicii de
comerţ în legătură cu preparate pentru înmuierea
rufelor, servicii de comerţ în legătură cu produse
pentru spălarea rufelor, servicii de comerţ în
legătură cu apă de lavandă, servicii de comerţ
în legătură cu ulei de lavandă, servicii de comerţ
în legătură cu preparate pentru albirea articolelor
din piele, servicii de comerţ în legătură cu
cenuşă vulcanică pentru curăţare, servicii de
comerţ în legătură cu preparate pentru curăţarea
tapetului, servicii de comerţ în legătură cu sodă
cristalizată, pentru curăţare, servicii de comerţ
în legătură cu ceară pentru pardoselile din
parchet, servicii de comerţ în legătură cu lapte

de var cretă, servicii de comerţ în legătură cu
lichide pentru curăţarea parbrizului, servicii de
comerţ în legătură cu conservanţi articole din
piele (lustruire), servicii de comerţ în legătură cu
conservanţi pentru articolele din piele (lustruire),
servicii de comerţ în legătură cu preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, servicii de comerţ
în legătură cu luciu pentru buze, servicii de
comerţ în legătură cu etuiuri pentru ruj, servicii
de comerţ în legătură cu rujuri, servicii de comerţ
în legătură cu loţiuni pentru scopuri cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu preparate
pentru machiaj, servicii de comerţ în legătură
cu preparate pentru îndepărtarea machiajului,
servicii de comerţ în legătură cu machiaj, servicii
de comerţ în legătură cu pudră pentru machiaj,
servicii de comerţ în legătură cu mascara, servicii
de comerţ în legătură cu geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale, servicii
de comerţ în legătură cu lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, servicii de comerţ în
legătură cu esenţă de mentă (ulei esenţial),
servicii de comerţ în legătură cu mentă pentru
parfumerie, servicii de comerţ în legătură cu
ceară pentru mustaţă, servicii de comerţ în
legătură cu apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, servicii de comerţ în legătură cu mosc
(parfumerie), servicii de comerţ în legătură cu
lac de unghii, servicii de comerţ în legătură
cu vopsea de unghii, servicii de comerţ în
legătură cu preparate pentru îngrijirea unghiilor,
servicii de comerţ în legătură cu abţibilduri
pentru unghii, servicii de comerţ în legătură cu
soluţii pentru îndepărtarea lacului de pe unghii,
servicii de comerţ în legătură cu soluţii pentru
îndepărtarea vopselei de pe unghii, servicii de
comerţ în legătură cu soluţii de neutralizare
pentru ondularea permanentă, servicii de comerţ
în legătură cu ceară antiderapantă pentru
pardoseli, servicii de comerţ în legătură cu
lichide antiderapante pentru pardoseli, servicii
de comerţ în legătură cu ulei de terebentină
pentru degresare, servicii de comerţ în legătură
cu uleiuri pentru scopuri cosmetice, servicii de
comerţ în legătură cu uleiuri pentru curăţare,
servicii de comerţ în legătură cu uleiuri pentru
parfumuri şi arome, servicii de comerţ în legătură
cu uleiuri pentru toaletă, servicii de comerţ
în legătură cu preparate pentru îndepărtarea
vopselii, servicii de comerţ în legătură cu paste
pentru curele de ascuţit briciul, servicii de comerţ
în legătură cu parfumerie, servicii de comerţ
în legătură cu parfumuri, servicii de comerţ în
legătură cu vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, servicii de comerţ în legătură cu
preparate fitocosmetice, servicii de comerţ în
legătură cu lustru pentru mobilă şi pardoseli,
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servicii de comerţ în legătură cu praf de lustruit,
servicii de comerţ în legătură cu pastă de
lustruit bijuterii, servicii de comerţ în legătură
cu preparate de lustruire, servicii de comerţ în
legătură cu ceară de lustruit, servicii de comerţ în
legătură cu creme de lustruit, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie de lustruit, servicii de comerţ
în legătură cu pietre de lustruit, servicii de comerţ
în legătură cu pomezi pentru scopuri cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu potpuriuri
(arome), servicii de comerţ în legătură cu piatră
ponce, servicii de comerţ în legătură cu scoarţă
de quillaia pentru spălat, servicii de comerţ în
legătură cu ulei de trandafir, servicii de comerţ
în legătură cu preparate pentru îndepărtarea
ruginii, servicii de comerţ în legătură cu săculeţi
pentru parfumarea lenjeriei, servicii de comerţ
în legătură cu safrol, servicii de comerţ în
legătură cu pânză abrazivă, servicii de comerţ
în legătură cu glaspapir, servicii de comerţ în
legătură cu lemn parfumat, servicii de comerţ în
legătură cu apă parfumată, servicii de comerţ
în legătură cu soluţii de degresare, servicii
de comerţ în legătură cu şampoane, servicii
de comerţ în legătură cu şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), servicii de comerţ în legătură
cu şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), servicii de comerţ
în legătură cu pietre pentru ras (astringenţi),
servicii de comerţ în legătură cu săpun pentru
ras, servicii de comerţ în legătură cu preparate
pentru ras, servicii de comerţ în legătură cu
preparate pentru strălucire (lustruit), servicii de
comerţ în legătură cu cremă pentru pantofi,
servicii de comerţ în legătură cu ceară pentru
pantofi, servicii de comerţ în legătură cu cremă
de ghete, servicii de comerţ în legătură cu
carbid siliconic (abraziv), servicii de comerţ în
legătură cu creme de albit pielea, servicii de
comerţ în legătură cu creme pentru albirea
pielii, servicii de comerţ în legătură cu pietre
pentru netezire, servicii de comerţ în legătură cu
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
servicii de comerţ în legătură cu săpun, servicii
de comerţ în legătură cu săpun pentru strălucirea
textilelor, servicii de comerţ în legătură cu
săpun pentru perspiraţia piciorului, servicii de
comerţ în legătură cu sodă caustică, servicii de
comerţ în legătură cu soluţii pentru îndepartarea
petelor, servicii de comerţ în legătură cu glazură
de amidon pentru rufe, servicii de comerţ în
legătură cu amidon pentru rufe, servicii de
comerţ în legătură cu amidon pentru spălat
rufele, servicii de comerţ în legătură cu preparate
pentru bronzare (produse cosmetice), servicii
de comerţ în legătură cu preparate pentru

protecţia solară, servicii de comerţ în legătură
cu ceară pentru croitorie, servicii de comerţ în
legătură cu pudră de talc, pentru toaletă, servicii
de comerţ în legătură cu benzi pentru albirea
dinţilor, servicii de comerţ în legătură cu terpene
(uleiuri esenţiale), servicii de comerţ în legătură
cu şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu şerveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
servicii de comerţ în legătură cu apă de toaletă,
servicii de comerţ în legătură cu preparate
de toaletă, servicii de comerţ în legătură cu
piatră tripoli pentru lustruire, servicii de comerţ
în legătură cu terebentină pentru degresare,
servicii de comerţ în legătură cu preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, servicii
de comerţ în legătură cu soluţii vaginale pentru
igiena personală sau cu rol de dezinfectant,
servicii de comerţ în legătură cu preparate pentru
îndepărtarea vernisului.

───────

(210) M 2020 08626
(151) 26/11/2020
(732) CLAUDIA IULIANA CHIRU, STR.

SG. DUMITRU PENE NR. 2, BL.
J7, SC.D, AP. 41, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SAGA Kid

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.10; 26.01.06; 29.01.15

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

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

───────

(210) M 2020 08627
(151) 26/11/2020
(732) CRIS-MOB, IULIU MANIU NR.26,

(540)

TKSTAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, dispozitive de
navigație GPS, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (GPS).
35. Servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate

───────

(210) M 2020 08628
(151) 27/11/2020
(732) DDS DIAGNOSTIC SRL, STR.

SEGOVIA NR.1, BL.C8, AP.39,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DDS DIAGNOSTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 29.01.11; 26.05.01

clase:
10. Aparate pentru testarea sângelui, aparate
pentru testarea ADN şi ARN utilizate în
scopuri medicale, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, măşti
utilizate de către personalul medical, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
fotolii de uz medical sau stomatologic,
aparate pentru respiraţie artificială, paturi
special concepute pentru scopuri medicale,
aparate de kinetoterapie de uz medical, fotolii
stomatologice, aparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale aparate de dezinfectare pentru
scopuri medicale, aparate pentru îngrijirea
bolnavilor, aparate şi instrumente medicale.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare şi
farmaceutice şi pentru proviziile medicale.
37. Instalarea și repararea aparatelor
electrice, instalarea, întreținerea și repararea
componentelor hardware ale calculatorului,
instalarea, întreținerea și reparația mașinilor.
42. Cercetare bacteriologică, cercetare
biologică, analiză chimică, cercetare chimică,
servicii de chimie, studii clinice, închirierea
de calculatoare, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
instalarea de software pentru calculatoare,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă

BL. 1, SC. 4, AP. 6, DROBETA
TURNU SEVERIN, 200226,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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software pentru calculatoare, cercetare
în domeniul cosmeticii, controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, testarea materialelor.
44. Servicii spitaliceşti, servicii medicale clinice,
asistenţă medicala, închirierea de echipamente
medicale, îngrijire medicală.

───────

(210) M 2020 08631
(151) 27/11/2020
(732) JENEI MIKLOS-BALAZS, STR.

BISTRIŢEI NR. 46, AP. 13, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400430,
CLUJ, ROMANIA

(540)

THE PEAK

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 03.07.24

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

30. Cafea.
───────

(210) M 2020 08670
(151) 29/11/2020
(732) S.C. VINICOLA AVERESTI 2000

S.A., SAT AVERESTI, JUD VASLUI,
COMUNA BUNEȘTI-AVEREȘTI,
VASLUI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU, NR. 48 A, SCARA B, AP. 10,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AVEREȘTI PODGORIA HUȘI

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.11.06; 26.11.08; 24.03.07;
06.01.02

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Huși.

───────
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(210) M 2020 08671
(151) 29/11/2020
(732) VINICOLA AVERESTI 2000 SA,

SAT AVEREȘTI, JUD. VASLUI,
COMUNA BUNEȘTI-AVEREȘTI,
VASLUI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU, NR. 48A, SCARA B, AP. 10,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.05; 26.11.09; 26.11.12;
26.11.13

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.

───────

(210) M 2020 08704
(151) 02/12/2020
(732) DAN BRÎNZA, STRADA NICOLAE

LABIȘ NR.1, BL. 4, SC. A, ET.
10, AP. 111, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SmileLab

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

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

44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie.

───────

(591) Culori revendicate: turcoaz (Pantone
PMS 320), verde (Pantone PMS 3292)
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(210) M 2020 08723
(151) 02/12/2020
(732) S.C. BIO NERA INVEST S.R.L.,

STR. DRUMUL POTCOAVEI NR.
57 BIS, CASA 10, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA
S.C. BIO NERA PLANT S.R.L.,
STR. MĂNĂSTIREA NERA, JUD.
CARAȘ-SEVERIN, SLATINA-NERA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(540)

Nera Seve

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.05.01; 26.05.08;
26.05.18

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

3. Produse cosmetice pentru toaletă, preparate
pentru curățare și odorizante, uleiuri esențiale și
extracte aromatice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, suplimente alimentare si
preparate dietetice, produse și articole pentru
igienă.
29. Supe și baze de supă, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
cremă de fructe, guacamole (sos de avocado),
guacamole (avocado pasat), mâncăruri gătite
constând în principal din legume, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, amestecuri
de ovăz care conțin fructe uscate, aperitive
(tartine), batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, batoane pe bază
de cereale ca substituți alimentari, biscuiți
crackers cu aromă de legume, biscuiți crocanți

condimentați, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de plante, chipsuri pe bază
de cereale, covrigei, fulgi de cereale uscate,
gustări pe bază de cereale, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente care
conțin cacao [ca principalul ingredient], biscuiți
crackers, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți crocanți, biscuiți sărați condimentați,
ciocolată, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
ciocolată tartinabilă, creme pe bază de cacao
sub formă de produse tartinabile, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, halva, produse de cofetărie pe bază
demigdale, pastă pentru sandviș cu ciocolată și
fructe uscate, produse de brutărie fără gluten,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele).
32. Bere și produse de bere, băuturi nealcoolice.

───────

(210) M 2020 08724
(151) 03/12/2020
(732) ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A

BĂNCILOR, ALEEA NEGRU
VODĂ NR. 4-6, BL. C3, PARTER,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
SECUILOR NR. 12, BL. 35, SC. 1, AP.
4, SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

#DREPTUL LA BANKING

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.05; 26.04.01; 26.04.08;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, îndrumări în
organizarea și conducerea afacerilor, dezvoltare
de concepte pentru economia afacerilor,
întocmire de prezentări audio și/sau vizuale
pentru afaceri, furnizare de informații on-line, de
afaceri și comerciale, furnizare de informații de
afaceri în domeniul mediilor sociale.
41. Difuzare de materiale educative, predare/
servicii educationale/servicii de instruire,
organizare de conferințe in domeniul dezvoltării
educației financiar- bancare, furnizarea de
tutoriale on line, furnizarea de instruire
on line, servicii educative pentru adulti in
domeniul finanțelor, elaborarea de materiale
didactice distribuite la conferințele profesionale,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, informații in domeniul educației
financiar-bancare, furnizate on line dintr-o
baza de date computerizata sau de pe
internet, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, servicii educative și de instruire
in domeniul fiscalității, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizare de cursuri
de instruire in domeniul finanțelor, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, difuzare de materiale educative.

───────

(210) M 2020 08725
(151) 03/12/2020
(732) S.C. BRAIN 4 STRATEGY S.R.L.,

INTRAREA NICOLAE IORGA NR.
3, PARTER, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
SECUILOR NR. 12, BL. 35, SC. 1, AP.
4, SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GAINA CARE A
NASCUT PUI VII

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

35. Compilarea de informații în baze de date
computerizate, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, servicii de relații
media, sondaje de opinie, servicii de informații
competitive, administrarea de programe de
schimb cultural și educational.
41. Furnizarea de informații în materie de
educație media, dezvoltarea educației în
domeniul mass-media, pentru toate categoriile
sociale, predare/servicii educaționale/servicii de
instruire, organizare de conferințe în domeniul
dezvoltării educației media, organizare de
conferințe în domeniul instruirii, organizarea
de campanii dedicate educației pentru media,
sprijinirea birourilor de educație pentru media
și difuzarea bunelor practici media, editare de
publicații, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare de cărți,
reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
publicare de texte educative, servicii educative și
de instruire, în domeniul competenței mediatice,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicarea ghidurilor de instruire privind
competenta mediatică și competența digitală,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
coordonare de cursuri privind instruirea în

(591) Culori revendicate: mov (HEX #291034,
HEX #482e57, HEX #b793ce), verde
(HEX #42c8ad), alb, negru
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domeniul mass media, difuzare de materiale
educative.

───────

(210) M 2020 08726
(151) 03/12/2020
(732) ALIN-NICOLAE POPESCU, STR.

PLEVNEI NR. 44, JUD PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Dr. Alin Popescu Your
well-being, my priority.

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 02.01.23

clase:
16. Tipărituri, almanahuri, atlase, cărți,
formulare, reviste, manuale, ghiduri, buletine
informative, ziare, agende, publicații periodice,
publicații tipărite.
35. Publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), asistență în managementul
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, evaluări ale afacerilor, publicitate
directă prin poștă, distribuirea de eșantioane,
studii de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
sondaje de opinie, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii.
41. Educație, antrenare (instruire), organizarea
și susținerea colocviilor, conferințelor și
congreselor, cursuri prin corespondență, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informații

în domeniul educație, examinări referitoare la
educație, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărților.

───────

(210) M 2020 08727
(151) 08/12/2020
(732) S.C. SANTIA PARTNER

CONSTRUCT S.R.L., ALEEA
TÎRGȘOR NR. 2, CAMERA NR.
2, BL. 80, SC. A, ET. P, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

SANTIA CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
07.15.20; 15.01.19

clase:
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, consolidare de clădiri,
consolidarea drumurilor, consolidarea solului,
construcție de birouri, construcție de case,
construcție de clădiri de apartamente,

44. Consiliere în domeniul sănătății, îngrijirea
sănătății, consiliere farmaceutică, servicii de
îngrijire la domiciliu, examinare medicală
(screening),  servicii  medicale,  asistență
medicală,  servicii  de  telemedicină.

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

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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construcții, construcții civile, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții
de infrastructură, construcții și reparații de
clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construire
de părți de clădiri, construirea de clădiri
multifamiliale, construirea de zone rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
decorare de clădiri, demolare de construcții
civile, demolări de construcții, managementul
proiectelor de construcție pe șantier,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii consultative privind demolarea
de clădiri, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de informații privind construcția de
clădiri, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii de management
în construcții, supravegherea construcţiei de
clădiri, izolarea clădirilor, reparaţii şi întreţinere
imobile rezidenţiale, instalaţii şi mentenanţă
pentru instalaţii, aplicare de șape, aplicarea de
acoperiri de protecție pe suprafețele bazinelor,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
aplicarea de căptușeli în tuneluri, aplicarea de
tencuială pe clădiri, aplicarea de vopsea de
protecție pe clădiri, aplicarea de vopsea de
protecție pe lemn, aplicarea unui strat protector
pe suprafețele cavităților, armături din mortar
pentru fundații, armături din mortar pentru poduri,
armături din mortar pentru tuneluri, servicii
de asfaltare, clădiri și construcții subacvatice,
construcția de complexuri pentru întreprinderi,
construcția de complexuri sportive, construcția
de complexuri în scop recreativ, construcția
de fundații pentru drumuri, construcția de
fundații pentru poduri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin așezarea betonului,
construcția de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, construcția de structuri
de inginerie civilă prin fasonarea betonului,
construcția de structuri de oțel pentru clădiri,
construcție de anexe de casă, construcție

de arene sportive, construcție de bucătării,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri pe bază de comandă, construcție
de clădiri și de alte structuri, construcție
de florării (sere) și de sere, construcție
de galerii, construcție de galerii subterane,
construcție de instalații publice, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
instituții medicale, construcție de lucrări publice,
construcție de lucrări rurale, construcție de
magazine, construcție de panouri, construcție
de piloni, construcție de poduri, construcție de
proprietăți industriale, construcție de proprietăți,
construcție de proprietăți comerciale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de saune,
construcție de sere, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de terenuri de sport,
construcție de ziduri, construcție de verande,
construcție de zone cu rezistență ridicată
(pentru depozitare materiale sau parcare),
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de fabrici
pe bază de comandă, construcții de grădină
(montare și închidere cu geamuri), construcții de
infrastructură civilă, construcții de infrastructură
energetică, construcții de infrastructură pentru
comunicații, construcții de inginerie civilă
referitoare la terenurile din zona rurală,
construcții de terase, construcții subterane,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire
de locuri de cazare pentru turism, construire
de spitale, construire de structuri subterane,
construire de uzine chimice, construire de școli,
construirea de aeroporturi, construirea de centre
comerciale, construirea de fabrici, construirea
de locuințe publice, consultații pentru construcții,
dinamitarea terenurilor, excavare, drenare de
teren, forare de tuneluri, furnizare de informații
online privind construirea de clădiri, furnizare de
informații pentru construcții, referitoare la lucrări
publice, furnizare de informații privind construcții
folosind mijloace electronice, furnizare de
informații privind demolarea clădirilor, furnizare
de informații privind reconstruirea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, furnizare de informații
referitoare la industria construcțiilor, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, instalare
de acoperișuri, izolarea acoperișului, lucrări de
fundație, lucrări de instalații sanitare, montarea
izolației termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
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industrial, sablare, servicii de canalizare, servicii
de cofrare, săpare de puțuri, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de demolare, servicii de
instalații electrice, stabilizarea solului, stivuirea
pământului, stratificarea betonului, structurare
de plafoane, șlefuirea betonului, terasamente,
turnarea betonului, vopsire și lăcuire, zugrăvirea
caselor, consultanţă în construcţii, curățarea
terenurilor pentru construcții, construcție de
spații de cazare, construcție de structuri din oțel,
consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri.

───────

(210) M 2020 08728
(151) 03/12/2020
(732) RETAIL GROUP COMPANY SRL,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 62/1, DURLESTI, CHISINAU,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

konfi confort accesibil

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.17

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

25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte.
35. Servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte, servicii de comenzi
online, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, servicii de publicitate și reclamă,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2020 08729
(151) 03/12/2020
(732) NOVUS CAPITAL SRL, STR.

GENERAL EREMIA GRIGORESCU
NR. 122A, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400304, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DETTRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.04.03;
29.01.13

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

7. Distribuitoare automate.
9. Aplicații software, imprimante pentru bilete,
distribuitoare automate de bilete, suporturi
de date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, suporţi de înregistrare

magnetici, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
16. Bilete din hârtie sau carton, hârtie și carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învățământ (cu excepția
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caractere tipografice, clișee.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, pentru uz uman.
35. Managementul afacerilor cu privire la artişti,
managementul afacerilor hoteliere, servicii
de relaţii media, servicii de promovare a
producătorilor muzicali şi artistici, interpreți
vocali sau instrumentiști, disk-jockey, publicitate,
inclusiv publicitate on-line, servicii de publicitate
privind industria turismului, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoţionale, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, comerț cu amănuntul şi
cu ridicata online, strângerea la un loc,
în folosul terților, a unei game variate de
bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, servicii care
sunt furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poștă sau prin mijloace electronice
(de ex. site-uri web), organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, lucrări de birou, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
intermediere comercială.
36. Servicii de plăți cu portofel electronic,
procesarea plăților efectuate cu cardul, servicii
internaționale de comercializare și schimb de
mărfuri pentru terți, managementul financiar
al plăţilor/rambursărilor pentru terţi, servicii
monetare, servicii integrate de compensare
financiară, furnizarea unei monede virtuale
pentru utilizarea de către membrii unei
comunități online prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, servicii financiare,
și anume, furnizarea de servicii de transfer
electronic și tranzacționare pentru o monedă
virtuală, servicii de asigurare, brokeraj de

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII, STR.
NICOLAE TITULESCU NR. 4-8, ETAJ
8, BIROUL 1, CLADIREA AMERICA
HOUSE, BUCURESTI, 011141,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 032
C), galben (Pantone yellow 2X), negru
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asigurare, servicii bancare, sponsorizare
financiară, servicii de strângere de fonduri
caritabile, servicii de card de credit, facilități
financiare, bancare, de economii, de plăți și
de credit on-line, servicii bancare la domiciliu
și servicii bancare prin internet, servicii de
consiliere, consultanță și informații referitoare la
serviciile menționate anterior, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii, transmiterea de fișiere
digitale şi e-mail, transmisie de podcasturi,
producție de programe radio și tv, difuzare
de muzică, transmitere de fișiere digitale
prin mijloace de telecomunicații, furnizarea
accesului la pagini web cu muzică digitală
de pe internet, transmisie video la cerere,
difuzarea de programe radio-tv (programe şi
generice radiotv), schimb electronic de mesaje
prin spaţii de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, comunicare prin bloguri online,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, servicii de teleconferinţe
și videoconferințe, flux continuu (streaming) de
date.
39. Furnizarea unei baze de date computerizate
on-line în domeniul informațiilor referitoare la
transporturi şi călătorii, servicii de rezervare
de bilete de avion, asigurarea şi facilitarea
accesului la un site web care conţine o listă de
societăţi ce oferă informaţii cu privire la călătorii,
destinaţii de călătorie şi obiective turistice locale
interesante şi atractive, furnizarea de informații
ale furnizorilor despre serviciile de călătorie,
destinații de călătorie și atracții locale printr-
o rețea globală de calculatoare, servicii de
transport pentru excursii turistice, ambalarea şi
depozitarea mărfurilor, servicii de transport al
persoanelor sau bunurilor dintr-un loc în altul.
41. Servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), servicii de club (divertisment sau
educaţie), furnizarea de informaţii în domeniul
educaţie, organizare de spectacole (inclusiv
cu circuit închis), servicii de impresariat,
rezervare de locuri pentru spectacole, închiriere
de decoruri pentru spectacole, divertisment,
activităţi culturale, producţie de muzică,
producţie de videoclip-uri muzicale, producţie
de înregistrări muzicale, servicii de editare
şi înregistrare de muzică, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, spectacole
de muzică în direct, prezentare de concerte
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, reprezentaţii
de muzică live, organizare de evenimente
muzicale, inclusiv cu circuit închis, publicare
de afişe şi reportaje (servicii prestate de
reporteri), rezervare de bilete la concerte,

servicii ale agențiilor de bilete (divertisment),
academii (educație), organizarea şi susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii de
discotecă, servicii de amuzament și divertisment,
organizarea de baluri, furnizarea facilităților
de recreere, organizarea şi susținerea de
seminarii, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, organizarea de
competiții sportive, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire.
43. Servicii oferite de restaurante de tip
popup, restaurante mobile, restaurante street-
food, ¸restaurante şi baruri pentru servit
cafea, snack-baruri, asigurarea de hrană
și băuturi (alimentație publică), servicii de
cazare temporară, furnizarea de facilităţi pentru
camping, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de rezervare de spaţii de cazare pentru
turiști, în special prin agenții de turism sau
brokeri.
45. Servicii furnizate persoanelor fizice legate
de evenimentele sociale, servicii de investigații
și supraveghere referitoare la siguranța fizică a
persoanelor și la securitatea bunurilor materiale.

───────

(210) M 2020 08730
(151) 03/12/2020
(732) S.C. RAPID GLOBAL LOGISTICA

S.R.L., STR. STIRBEI VODA
NR. 150, BL. 26C, AP. 21, ET. 6,
SECTOR 1 , BUCURESTI, 010121,
ROMANIA

(540)

RAPID

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

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

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone 
Red032 C), gri (Pantone 7543 C)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

398

39. Transport, transport rutier, transport terestru,
transport aerian, transport maritim.

───────

(210) M 2020 08731
(151) 03/12/2020
(732) SELGROS CASH & CARRY SRL,

CALEA BUCURESTI NR. 231, JUD.
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

FABRIZIO DE MASSI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.01

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje și genți de transport,
serviete, serviete diplomat, genți, genți de
voiaj, genți de mână, genți pentru plajă,
genți pentru sporturi, etuiuri pentru cărți de
vizită, huse de îmbrăcăminte pentru călătorie,
etichete de bagaje, sacoșe pentru cumpărături,
sacoșe pentru cumpărături cu roți, portofele,
poșete, rucsacuri, rucsacuri rigide, ghiozdane
școlare, geamantane, geamantane cu roți,
valize, umbrele de ploaie și de soare.

───────

(210) M 2020 08732
(151) 03/12/2020
(732) EXTRA MEDIA TRADE SRL,

SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR. 319 E, CLADIREA B, OB,
6A, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EXTRA MEDIA TRADE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Produse igienice pentru medicină, suplimente
alimentare pentru oameni și animale.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08734
(151) 03/12/2020
(732) SC SUPER FRESH SRL, P-TA

VICTORIEI NR.21, AP. 1, JUD.
MURES, TARGU MURES, 540029,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

CODOBELC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.11.07

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
aripioare de pui, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, bisque, brioșe cu ouă, bucățele de piept
de pui pane [nuggets], bucăți de carne de
pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
bulgogi [fel de mâncare coreeană din carne de
vită], carne de vită preparată, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
guacamole (sos de avocado), guacamole
(avocado pasat), mâncăruri gătite care conțin
în principal carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate pe bază de
carne, omlete, salate aperitiv, salate cu carne
de pasăre, salate de cartofi, salate de legume,
salate pe bază de cartofi, salate preparate,
salată caesar, sarmale în foi de viță, supe,
supă de tăieței, supă gata-preparată, supă
groasă, supă semipreparată, tocane (alimente),

tocană de vită, tocăni, ouă și produse din
ouă, produse lactate și înlocuitori, supe și
baze de supă, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi, carne
prăjită de pui, carne preparată, produse din
carne sub formă de hamburgeri, cremă de
fructe, cartofi umpluți, chili con carne (tocană de
ardei iute și carne), mâncare gătită constând în
principal din carne de pui prăjită fâșii și pastă
de ardei iute fermentat (dak-galbi), mâncare
gătită constând în principal din carne de pui și
ginseng (samgyetang), mâncare gătită constând
în principal din carne de vită prăjită fâșii și
sos de soia fermentat (sogalbi), mâncare gătită
constând în principal din legume fermentate,
carne de porc și tofu (kimchi-jjigae), fiertură
(supe), frittata (omletă italiană), galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), chicharron (șorici
de porc prăjit), gogoși cu brânză proaspătă de
vaci, mâncare gătită constând în principal din
pastă de soia și tofu (doenjang-jjigae), mâncare
gătită constând în principal dintr-o pastă
de soia consistentă și tofu (cheonggukjang-
jjigae), mâncăruri congelate care conțin în
principal carne de pui, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
bacon, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de rață, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, pui la grătar
(yakitori), pârjoale din carne, ragut (tocăniță cu
carne), tocană cu curry semipreparată.

───────

(591) Culori revendicate: auriu, negru, verde
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08737
(151) 03/12/2020
(732) OTI GENERAL TRADING SRL, BD.

TH. PALLADY NR. 51, CLADIRE
CENTRU DE CALCUL, ET. 1, CAM.
105-112, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Oti Green

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

(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.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
combustibili şi materiale pentru iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,

materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2020 08738
(151) 03/12/2020
(732) STAGER MED SRL, DRUMUL

BACRIULUI NR. 44C, AP. 12,
JUDEŢ ILFOV, COMUNA CHIAJNA,
SAT ROŞU, ILFOV, ROMANIA

(540)

CONURI DE
URECHI AURIGEN

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale.
5. Preparate farmaceutice şi alte preparate
pentru scopuri medicale.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
Hexachrome Green C)
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(210) M 2020 08741
(151) 03/12/2020
(732) DISTILERIA MOV S.R.L.,

C1, NR. CADASTRAL 60463,
CAMERA 1, SAT STORNEȘTI,
JUD.IASI, COMUNA SINEȘTI, 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)

VEERA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3.  Uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
vegetale, aromatizanți (uleiuri esențiale) uleiuri
esențiale naturale, uleiuri esențiale aromatizate,
arome alimentare (uleiuri esențiale), uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
pentru uz personal, arome pentru băuturi (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale pentru uz casnic, șervețele
impregnate cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic,
produse aromatizante pentru alimente, sub
formă de uleiuri esențiale.
30. Siropuri aromatizate (îndulcitor natural),
siropuri pentru alimente (îndulcitor natural),
siropuri (îndulcitor) și melasă, ceai, ceaiuri de
fructe, ceai din fructe (nu pentru uz medical),
ceaiuri cu aromă de fructe (nu medicinale),
băuturi pe bază de ceai cu aromă de fructe,
pliculețe de ceai pentru prepararea de ceaiuri
nemedicinale, ceaiuri din plante, altele decât cele
de uz medicinal.
32. Siropuri pentru băuturi, siropuri de fructe,
siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice,
siropuri pentru pregătirea băuturilor cu arome de
fructe.

───────

(210) M 2020 08742
(151) 03/12/2020
(732) ELECTRICA FURNIZARE SA,

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR.
1A, PARTER PARȚIAL, ET.
1,2 ȘI 3 PARȚIAL, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIAN TOMESCU, STR. POET
VASILE CARLOVA NR. 2, BL. A7BIS,
AP. 74, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELECTRICA 4IN1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 27.07.11

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

4. Combustibili şi surse de iluminat, combustibil
gazos, gaz de sondă, gaz natural, gaze
utilizate la gătit, gaze utilizate la încălzire,
amestecuri de gaze, energie electrică, energie
electrică din energie solară, energie electrică
din energie eoliană, energie electrică din surse
neregenerabile, energie electrică din surse
regenerabile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, facturare,
marketing, publicitate directă prin poştă,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate exterioară, publicarea de texte
publicitare, publicitate radio, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, publicitate
prin bannere, publicitate prin corespondenţă,
publicitate promoţională desfăşurată prin telefon,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicitate prin intermediul reţelelor de telefonie
mobile, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate şi reclama, publicitate
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şi marketing, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, agenţii de colectare
a plăţilor pentru furnizarea de energie electrică,
agenţii de colectare a plăţilor pentru furnizarea
de gaze, agenţii pentru colectarea plăţilor la
utilităţi de gaze sau de energie electrică,
asigurare privind bunurile personale, asigurarea
bunurilor din locuinţă, asigurarea bunurilor în
timpul tranzitului, servicii de asigurare împotriva
furtului bunurilor personale, servicii de asigurare
referitoare la bunuri aflate în tranzit.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
si reparaţii, reparaţii de aparate electronice,
reparaţii de dispozitive electrice, reparaţii şi
întreţinere de clădiri, servicii de reparaţii pentru
boilere, întreţinere şi reparaţii pentru arzătoare,
instalare şi reparaţii de cuptoare, instalare
şi reparaţii de aparate electrice, întreţinere
sau reparaţii de încălzitoare de apă pe gaz,
reparaţii sau întreţinere de maşini şi aparate
de distribuţie sau control al energiei electrice,
service de urgenţă la instalaţiile de furnizare
a gazului, lucrări de instalaţii sanitare, lucrări
de instalaţii termice, instalarea echipamentelor,
lucrări privind acoperişurile, diverse servicii
de reparaţii, de exemplu, cele din domeniul
electricităţii, hardware pentru computere,
mobilierului, instrumentelor, uneltelor, servicii
de tâmplărie, servicii de electricieni, instalarea
şi repararea aparatelor electrice, instalarea
şi repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, repararea încuietorilor de
siguranţă, repararea liniilor electrice, renovarea
instalaţiei electrice, servicii de instalaţii electrice,
reparare şi întreţinere de instalaţii pentru gaz şi
electricitate.
39. Transport, furnizare şi distribuţie de energie
electrică, distribuţie de energie electrică,
furnizare şi distribuţie de gaz, servicii de
distribuţie de gaze, transport de gaze naturale.

───────

(210) M 2020 08743
(151) 03/12/2020
(732) APETREI GHE. GHEORGHE

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STRADA MĂNĂSTIRII NUMĂRUL
648, COMUNA GRUMĂZEȘTI,
JUD. NEAMT, TOPLIȚA, 617238,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

Puterea Zimbrului

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole pentru alimentația
umană.

───────
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(210) M 2020 08744
(151) 03/12/2020
(732) TERMICAN SERGIU, STR.

NADEJDA RUSSO NR.2, AP.25,
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR.9 MAI NR. 4, SC.D, AP.3, JUD
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

DRIFTANKER

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25

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

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, materiale de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, arcuri, articole de ambalat, de învelit
și de balotat, din metal, articole de fierărie,
bolţuri de blocare, buloane și brățări metalice,
butoane rotative metalice, bolţuri pentru cadrele
ferestrelor, cabluri, fire și lanțuri, din metal,
capace filetate metalice pentru sticle, chei
metalice, cleme metalice pentru cabluri şi
ţevi, cleme metalice pentru etanşarea pungilor,
coliere metalice pentru fixarea ţevilor, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, containere, articole de transport
și ambalare din metal, coturi metalice pentru
ţevi, cuie, cuie spintecate din metal, cuplaje
metalice pentru lanţuri, crampoane, crampoane
metalice - cleme metalice, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată -
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, cutii de valori și seifuri, din metal,
dibluri metalice, distribuitoare din metal, duze

metalice, duze metalice cu jet, elemente de
fixare metalice de perete, elemente metalice
pentru fixarea ferestrelor, feronerie - articole
metalice , de mică dimensiune, 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, indicatoare și panouri de informare
și publicitare, din metal, închideri metalice pentru
containere, încuietori metalice, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
de sudură, materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
materiale pentru căile ferate.
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. conducte rigide și
supape pentru acestea, nemetalice, dibluri
nemetalice pentru construcții, indicatoare
și panouri de informare și publicitare
nemetalice, lemn și lemn artificial, materiale de
construcţii, nemetalice, materiale neprocesate
și semiprocesate incluse în această clasă, cu
utilizare nespecificată, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, materiale
pentru căi ferate, nemetalice, materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, piatră,
rocă, argilă și minerale, schele, structuri și
construcții nemetalice transportabile, smoală,
gudron, bitum și asfalt, statui și obiecte de
artă din piatră, beton și marmură, incluse în
această clasă ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, ţevi de apă, nemetalice, ţevi de
presiune, nemetalice, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, valve pentru ţevile de
apă, nemetalice sau din plastic.
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. adăposturi și paturi pentru
animale, afișaje, standuri și indicatoare, nu
din metal, butoaie și putini, nu din metal,
agăţători pentru genţi, nemetalice, agăţători
pentru haine -agăţători pentru îmbrăcăminte,
balamale, nemetalice, bolţuri, nemetalice, brăţări
de identificare, nemetalice, butoane rotative,
nemetalice, capace filetate, nemetalice, pentru
sticle, capace de etanşare, nemetalice, capse
pentru sticle, nemetalice, capace pentru sticle,
nemetalice - dopuri pentru sticle, nemetalice,
călăreţi pentru prinderea perdelei de şină,
cârlige pentru îmbrăcăminte, nemetalice, cârlige
de agăţat, nemetalice - cârlige, nemetalice,
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pentru suporturile de haine, cuiere, dopuri
de plută pentru sticle, cârlige pentru perdele,
cepuri, nemetalice, pentru butoaie - robinete
cu cep, nemetalice, pentru butoaie, cleme,
nemetalice, pentru mobilă, clipsuri, nemetalice,
pentru cabluri şi ţevi, clipsuri din plastic pentru
sigilarea pungilor, coșuri, nemetalice, cuie pentru
pantofi, nemetalice, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, sicrie și urne funerare, cutii
poștale cu picior (nu din metal), dispozitive
de închidere pentru recipiente (nemetalice),
dibluri, nemetalice - cepuri (ştifturi), nemetalice -
ştifturi (cepuri), nemetalice, dispozitive de fixare
nemetalice, dispozitive de fixare pentru țevi,
conectori și suporturi, nu din metal, dopuri,
nemetalice - cepuri, nemetalice, dopuri de plută,
dopuri (dibluri), nemetalice - elemente de fixare
de perete, nemetalice, dopuri, nu din sticlă,
metal sau cauciuc, decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, elemente despărţitoare
din lemn pentru mobilă - elemente despărţitoare
din lemn pentru mobilă, elemente pentru
fixarea ferestrelor, nemetalice, etichete din
plastic, elemente mobile (decoraţiuni), feronerie
nemetalică, fitinguri pentru ferestre, nemetalice,
fitinguri pentru sicrie, nemetalice, fitinguri de uşi,
nemetalice, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
fitinguri pentru pat, nemetalice, galerii pentru
perdele, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, geamanduri, inele pentru perdele,
închizători pentru fixarea ferestrei, nemetalice,
încuietori și chei, nu din metal, jaluzele de
interior și accesorii pentru perdele și jaluzele
de interior, lăzi și palete, nu din metal,
manechine și manechini de croitorie, materiale
neprocesate și semiprocesate incluse în această
clasă, cu utilizare nespecificată, mânere de uşi,
nemetalice, mobilă și mobilier, nituri, nemetalice,
oglinzi (sticlă argintată), opritoare pentru uşi,
nu din metal sau din cauciuc, opritoare pentru
ferestre, nu din metal sau cauciuc, organizatoare
pentru bijuterii, mijloace de fixare pentru
cabluri, conectori și suporturi, nu din metal,
paturi, așternuturi, saltele și perne, perdele
decorative din mărgele, piuliţe, nemetalice,
rame, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, rotile
pentru pat, nemetalice, rotile pentru mobilă,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamente și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, suporturi
pentru sticle, şine pentru perdele, şuruburi,
nemetalice, ţăruşi pentru corturi, nemetalici,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
ventile, nu din metal, zăvoare de uşi, nemetalice.

───────

(210) M 2020 08745
(151) 03/12/2020
(732) BEBE NOU ONLINE STORE SRL,

STR. PANAIT CERNA 2 , M53,
SC.C, AP.67, BUCUREŞTI, 030992,
ROMANIA

(540)

BebeNou
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Paturi pentru copii.
25. Articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
încălțăminte pentru copii.

───────

(210) M 2020 08747
(151) 04/12/2020
(732) NEAMŢU V. GICA

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR. REGINA MARIA NR. 88A,
SAT VISAN, JUD. IASI, COMUNA
BÂRNOVA, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

POFTA FOCULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne afumată, carne tocată, carne
sărată, carne uscată, carne congelată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne proaspătă,
carne conservată, carne friptă, carne afumata,
pârjoale din carne, hamburgeri de carne, carne
de vită, carne pentru cârnați, carne de pasăre,
carne de mânzat, carne de curcan, aspic de
carne, carne uscată sfărâmată, extracte din
carne, conserve de carne, carne de rață, pateuri
din carne, carne de pasăre supracongelată,
produse din carne congelată, carne de pui
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deshidratată, carne prăjită de pui, ragut (tocăniță
cu carne), carne proaspătă de pasăre, carne
de vită preparată, carne gătită, la borcan, carne
gătită, la conservă, carne de pui congelată, carne
de vită feliată, produse din carne preparate,
carne de curcan gătită, carne de pui proaspătă,
carne de pasăre congelată, carne de rață gătită,
carne de pasăre gătită, grăsime din carne de vită,
carne de pasăre de curte, bucăți de carne de
pui, umplutură de carne pentru plăcinte, carne
de porc, la conservă, conserve de carne de
pasăre, felii de carne de oaie, concentrat din
carne de vacă, extracte de carne de pasăre,
salate cu carne de pasăre, chiftele din carne
de pui, plăcintă cu carne, produse din carne
de miel, pastramă din carne de vită, friptură
de carne de porc, cârnați din carne de pui,
hamburgeri din carne de pui, pateuri pe bază
de carne, înlocuitori de carne de pasăre, gustări
pe bază de carne, bulion de carne de vițel,
pateuri din carne de pui, chiftele din carne de
vită, mâncăruri preparate pe bază de carne,
feluri de mâncare preparate din carne, produse
confiate din carne de rață, roast beef (friptură
de carne la cuptor), mâncăruri preparate obținute
din carne de pui (care conțin în principal carne
de pui), conserve din carne de vânat, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, înlocuitori de carne pe bază de legume,
extrase aromate din friptură de carne de vită,
carne de vită sărată și conservată (corned beef),
mâncăruri gătite constând în principal din carne
de pui, mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de curcan, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri gătite care conțin
în principal carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, mâncăruri gătite
care conțin în totalitate sau aproape în totalitate
carne de pui, mâncare gătită constând în
principal din legume fermentate, carne de porc
și tofu (kimchi-jjigae), carne de pește uscată,
pește sărat, pește prelucrat, pește afumat,
pește congelat, pește marinat, pește conservat,
pește gătit, pește uscat, chiftele din pește,
conserve de pește, friptură de pește, mâncăruri
din pește, pateuri de pește, file de pește,
cârnați de pește, extracte de peste, pește la

borcan, pește gătit și congelat, pește (conservat)
(în conserve), alimente refrigerate din pește,
produse alimentare din pește, icre de pește,
preparate, icre de pește procesate, pește fiert și
uscat, mâncăruri pe bază de pește, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, pește în
ulei de măsline, produse din pește la borcan,
fileuri de pește la grătar, produse congelate pe
bază de pește, produse din pește preparate,
pentru consum uman, produs tartinabil pe bază
de pește, produs tartinabil pe bază de pește
afumat, uleiuri comestibile obținute din pește
(cu excepția uleiului de ficat de cod), carne de
vânat, cine preambalate constând în principal din
vânat, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, mâncăruri preparate care
constau integral sau în principal din vânat,
uleiuri comestibile, uleiuri aromatizate, uleiuri
pentru gătit, uleiuri comestibile pentru glazurarea
alimentelor, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri cu mirodenii, uleiuri de
uz alimentar, uleiuri solidificate pentru alimente,
uleiuri de origine animală de uz alimentar,
grăsime din carne de vită (pentru alimente),
pastă de ardei conservată, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, caltaboş cu sânge/
cârnaţi cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură/
bullion, concentrate de fiertură/concentrate de
bullion, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, unt de cacao alimentar,
compoturi, lapte condensat, chiftele din brânză
de vaci, smântână (produse lactate), crochete,
fructe cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, ulei de măsline extra virgin
alimentar, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, nuci condimentate,
legume uscate prin îngheţare/legume liofilizate,
fructe, conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri
de fructe, pulpă de fructe, salate de fructe,
coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de
fructe, fructe congelate, fructe, la conserve,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
crevurşti pentru hot dog, humus, gelatină
alimentară, gemuri, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi, lapte de iapă fermentat/cumâs, untură,
alge de mare, conservate, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
pate de ficat/pastă de ficat, ficat, homari, nu
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vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de ouă
non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
mazăre, conservată, pectină pentru uz culinar,
murături, polen preparat ca produs alimentar,
păsări de curte, nu vii, pastă de fructe presate,
lapte acru, stafide, cheag, lapte de orez, lapte
de orez pentru uz culinar, lapte fermentat gătit,
varză murată, seminţe, preparate, preparate
pentru supă, seu alimentar, ulei alimentar de
floarea soarelui, seminţe de floarea soarelui,
preparate, porumb dulce, procesat, tahini, tofu,
pateuri/turtiţe din tofu, piure de tomate, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conserve, zer,
albuş de ou, yakitori, iaurt, legume, procesate,
fructe, procesate, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe
pentru gătit, creme tartinabile pe bază de
legume, branză quark, brânză cottage, băuturi
pe bază de acid lactic, dulcețuri, sosuri de
brânză, sosuri pentru gustări, sosuri pe bază de
lactate, brânză sub formă de sosuri de înmuiat,
roșii conservate, leguminoase conservate,
căpșuni conservate, soia conservată,
anghinare, conservate, ciuperci conservate,
trufe conservate, legume conservate, cârnați
conservați, cartofi, conservați, prune conservate,
măsline conservate, mazăre conservată, fructe
conservate, ardei conservati, conserve și
murături, supe la conservă, conserve de fasole,
conserve cu legume, legume în conservă, fasole
în conservă, conserve de fructe, conserve din
pește, pește în conservă, roșii în conservă,
spanac la conservă, fructe în conservă, conserve
de legume, porumb dulce (conservat), ardei
iuți conservați, cepe (legume) conservate,
linte (legume) conservată, măsline preparate,
la conservă, legume feliate, la conservă,
fructe feliate, la conservă, carne de porc
conservată, portocale conservate și turtite,
legume conservate (în ulei).
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
preparate aromatice alimentare, făină de
orz, mix pentru clătite sărate, biscuiţi /
fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine firimituri

(pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandvişuri cu brânză (sandvişuri), cicoare
(substituent pentru cafea), chipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, spume de ciocolată, decoraţiuni din
ciocolată pentru torture, paste de ciocolată
cu nuci de întins pe pâine, băuturi pe bază
de ciocolată, paste de întins pe pâine pe
bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
bază de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi
din cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
condimente, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, fulgi de porumb, făină de
porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartar de uz culinar, orz măcinat,
ovăz măcinat, curry (mirodenie), spume pentru
desert (produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, fondante (produse de cofetărie),
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), turtă
dulce, halva, glazură pentru şuncă, batoane
de cereale bogate în protein, miere, sandvişuri
de hot dog, orz decorticate, ovăz decorticate,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, ketchup
(sos), clătite kimchi, seminţe de in pentru uz
culinar (asezonare), lemn dulce (produse de
cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie)/pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, marţipan,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), glazură oglindă, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, făini de nuci,
nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci de ovăz, zahăr de palmier, clătite,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
piper, boia (asezonare), pesto, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, pudre
pentru fabricarea îngheţatei, praline, propolis/
clei de albine, budinci, ramen, ravioli, orez,
prăjituri de orez, budincă de orez, gustări pe
bază de orez, pesmeţi, şofran (asezonare),
sago, sandvişuri, sosuri (condimente), produse
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de asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanare), fulgi de gheaţă
cu fasole roșie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri de
aluat nefermentat, capsule de cafea, umplute,
nuga, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
zahăr, sushi, dulciuri, tarte, ceai, băuturi pe
bază de ceai, sos de roşii, pâine nedospită,
cafea neprăjită, oțet, vafe belgiene, făină
de grâu, drojdie, iaurt îngheţat (produse de
cofetărie îngheţate), sosuri, sosuri barbecue,
sosuri satay, sosuri pudră, sosuri conservate,
sosuri condimentate, sosuri salsa, sosuri curry,
sosuri pentru gătit, praf de sosuri, sosuri de
ciocolată, sosuri pentru pizza, sosuri cu hrean,
sosuri pentru orez, sosuri pentru înghețată,
sosuri pentru mâncare, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru pui, sosuri de ciuperci, sosuri
pentru tacos, sosuri cu ierburi, sosuri gata făcute,
sosuri pentru salate, sosuri de carne, sosuri
de fructe, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sosuri pentru pește congelat,
sosuri marinate continand condimente, sosuri
care conțin mirodenii, sosuri care conțin nuci,
sosuri aromatizate cu alune, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), preparate
pentru obținerea sosurilor, amestecuri pentru
prepararea sosurilor, pulpă de legume (sosuri
- alimente), sosuri pe bază de maioneză,
arome sub formă de sosuri concentrate,
sosuri de salată care conțin smântână, arome
sub formă de sosuri deshidratate, sosuri
pentru ungere (de uz alimentar), sosuri
întrebuințate sub formă de condimente, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri,
sosuri pe bază de cremă de trufe, asmățui,
conservat, pizza conservată, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), sare
pentru conservarea peștelui, pâine proaspătă,
pâine crocantă, pâine integrală, amestecuri
pentru pâine, pâine de malț, batoane de pâine,
chifle moi (pâine), pâine la aburi, biscuiți
din pâine, aluat de pâine, pâine fără gluten,
pâine coaptă în prealabil, amestecuri pentru
pâine integrală, pâine aromată cu condimente,
preparat de pâine cu malț, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine sub formă de bastoane,
amestecuri pentru umplutură care conțin pâine,
pâine cu conținut scăzut de sare, aditivi pentru
pâine din preparate pe bază de cereale, cafea,
ceai, înlocuitori de cafea, orez, paste făinoase
și tăieței, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, oțet,
sosuri și alte condimente, pâine și chifle, pâine
cu umplutură, pâine cu usturoi, pâine făcută

cu drojdie, amestecuri pentru prepararea pâinii,
hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri cu brânză,
hamburgeri în pâine, hamburgeri fiind gătiți
și introduși în chifle, hamburgeri introduși în
franzelă, hot dog (sandvișuri), sandvișuri cu
carne, înveliș pentru sandvișuri, lipii pentru
sandvișuri (pâine), sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri care conțin hamburgeri, sandvișuri
cu carne de pui, pizza congelată, aluat de
pâine, aluat de prăjituri, aluat dospit, aluat pentru
biscuiți, aluaturi pentru napolitane, amestec
pentru aluat de pizza, amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale și fructe uscate,
amestecuri condimentate, amestecuri de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de copt gata
preparate, amestecuri de făină utilizate pentru
copt, amestecuri de înghețată, amestecuri de
patiserie, amestecuri de pizza, amestecuri
pentru glazuri, amestecuri pentru gogoși,
amestecuri pentru prăjituri, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
amidoane modificate pentru uz alimentar (nu
medical), arome alimentare, arome folosite
pentru preparea de înghețată (altele decât
esențele eterice sau uleiuri esențiale), arome
naturale pentru înghețate (altele decât esențele
eterice sau uleiurile esențiale), arome obținute
din fructe, arome pe bază de ciocolată, arome
pentru băuturi, arome pentru supe, arome
preparate din carne de pui, arome preparate
din carne, arome preparate din fructe (altele
decât uleiurile esențiale), arome preparate
din legume (altele decât uleiurile esențiale),
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, batoane cu musli, batoane de cereale
bogate în proteine, batoane de înghețată,
batoane de pâine, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și
fructe uscate (produse de cofetărie), biscuiți,
biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți aperitiv,
biscuiți crocanți, biscuiți crocanți condimentați,
biscuiți crocanți din cereale, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de fructe, biscuiți
cu bezea moale înveliți în ciocolată, care
conțin caramel, biscuiți cu ceapă, biscuiți cu
ceapă sau brânză, biscuiți cu fructe, biscuiți de
ciocolată, biscuiți de graham, biscuiți de turtă
dulce, biscuiți din pâine, biscuiți dulci pentru
consum uman, biscuiți dulci sau sărați, blaturi
de pizza, bomboane, bomboane de ciocolată,
bomboane de ciocolată cu umplutură, bomboane
de mestecat, bomboane fără zahăr, bomboane
moi, bomboane umplute, brioșe, brioșe cu
fructe, budinci gata preparate, preparate pentru
prăjituri, preparate pentru torturi, pricomigdale
(patiserie), produse alimentare care conțin
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ciocolată (ca principal ingredient), preparate
pentru băuturi cu ciocolată, produse de brutărie,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie înghețate, produse pe bază de
ciocolată, profiteroluri, propolis, pudră de cacao,
pudră de cereale, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, ravioli (preparate), rizoto,
rulouri umplute, sandvișuri, semințe prelucrate
folosite ca arome pentru alimente și băuturi,
semințe prelucrate folosite ca și condiment,
șerbeturi, sirop de arțar, sirop de ciocolată,
siropuri pentru alimente, siropuri de glucoză
de uz alimentar, snacks-uri crocante, sos
(comestibil), sos concentrat, sos de roșii, sos
iute, spume, spume de desert (dulciuri), sufleuri,
sufleuri ca desert, tablete (dulciuri), tăiței,
torturi, trufe (produse de cofetărie), vanilie, zefir
(produse de cofetărie).
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere,
must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere
de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, shandy, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, apă lithia (bogată
în litiu), bere de malț, must de malț, apă
minerală (băuturi), must, extracte de fructe
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, sirop de migdale,
pastile pentru băuturile efervescente, pulberi
pentru băuturile efervescente, băuturi sportive
bogate în proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, apă carbogazoasă,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de masă,
suc de roșii (băutură), sucuri de legume (băuturi),
ape (băuturi), băuturi din zer.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29, 30, 32 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii prin utilizarea unui card de
membru pentru reduceri.
43. Servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servire de alimente
și băuturi, asigurarea de hrană și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
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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, furnizare de informații sub formă
de rețete de băuturi, 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,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, sculptură în alimente, servicii de

tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de aziluri de
bătrâni, închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
închirierea clădirilor transportabile, servicii de
restaurante udon and soba, decorare de
alimente, decorarea de torturi, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2020 08748
(151) 04/12/2020
(732) BRAND EMOTION SRL, STR.

ZAGAZULUI NR. 21-25, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FARMCLASS Farming
is a profession of hope

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.11.10

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea,
transmiterea, şi reproducerea sau procesarea
sunetului, sau imaginii sau datelor, suporturi
magnetice de stocare a datelor, date stocate
sau descărcabile, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri
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şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, maşini dispozitive
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 08749
(151) 04/12/2020
(732) JIAJIA TRADEIMPEX SRL,

STR. LUNCA FLORILOR NR. 4,
CAMERA 1, BL. 14, SC. 1, ET. 1,
AP. 18, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SKS SINKALSTAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
26.03.04; 26.03.05

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

11. Dispozitiv de dezodorizare a aerului, uscător
de aer/uscător de aer, dispozitiv de filtrare a
aerului, echipamente şi utilaje pentru purificarea
aerului, reîncălzitor de aer, sterilizator de aer/
sterilizator de aer, supapă de aer pentru

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.

7. Pompe de aerare pentru acvarii,
aerocondensatori, agitatoare, elevatoare
agricole, unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual, utilaje agricole, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, alternatoare, dispozitive anti-
poluare pentru motoare, aparate de tăiere cu
arc electric, aparate de sudură cu arc electric,
osii pentru maşini, prese cu coş, rulmenţi
(componente ale maşinilor), bătătoare electrice,
maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
maşini pentru prepararea bitumului, maşini
pentru ascuţirea lamelor (şlefuire)/maşini de
şlefuit, lame (componente ale maşinilor), mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante pentru
compresia, evacuarea şi transportul gazelor,
tuburi de cazan (componente ale maşinilor),
aparate şi maşini pentru legătorie utilizate în
scopuri industriale, cutii pentru matriţe (tipărire),
maşini de tăiat pâinea, maşini pentru preparare
berii, perii (componente ale maşinilor), perii
pentru aspiratoare, perii, acţionate electric
(componente ale maşinilor), buldozere, garnitură
de cardă (componente ale maşinilor de cardat),
maşini şi aparate pentru şamponarea covoarelor,
electrice, cartuşe pentru maşinile de filtrare,
instalaţii centralizate de curăţire cu vacuum,
maşini centrifuge/centrifuge (maşini), pompe
centrifuge, lame pentru tocătoarele staţionare,
fierăstraie cu lanţ, agitatoare, site de cenuşă
(maşini), dispozitive de curăţare cu abur, maşini
şi aparate pentru curăţare, electrice, motoare
cu aer comprimat, maşini cu aer comprimat,
pompe cu aer comprimat, compresoare (maşini),
betoniere (maşini), 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 hidraulice pentru maşini,
motoare, elemente de comandă pneumatice
pentru maşini, motoare.
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dispozitiv de încălzire cu abur, aparat de
aer condiţionat, aparat de aer condiţionat,
robinet rezistent la stropire, dispozitiv de filtrare
pentru acvariu, încălzitor pentru acvariu, lumină
pentru acvariu, dispozitiv automat de descărcare
a cenuşii, cuptorul brutarului, accesorii baie,
facilităţi de baie/echipament sanitar pentru baie,
cadă de baie, trompetă pentru cadă bidet,
dispozitiv de răcire a băuturilor, bidet, tub de
cazan al dispozitivului de încălzire (tub), maşină
de coacere pâine, prăjitor de pâine, maşină
de fabricat pâine, radiator central, lanternă
chineză, cameră curată (instalaţii sanitare),
aparat de cafea electric, echipamente şi aparate
de gătit, aragaz/ustensile de gătit, ustensile
de gătit electrice, blat electric, echipamente şi
dispozitive de răcire, dispozitive şi maşini de
răcire, dispozitiv de răcire lichid, dispozitiv de
răcire a tutunului, dispozitiv de răcire cu apă,
echipamente pentru deshidratarea deşeurilor
alimentare, dispozitiv de dezodorizare, nu pentru
uz personal/dispozitiv de dezodorizare, nu
pentru uz personal, dispozitiv de uscare,
echipamente de dezinfectare, echipamente de
dezinfecţie medicală, dezinfectant utilizat în
magazinul de toalet/distribuitorul de toalete
dezinfectat, stropitor de irigare prin picurare
(accesorii pentru irigare), dispozitiv de uscare,
echipamente şi dispozitive de uscare, uscare
pentru furaje şi echipamente de alimentare/
dispozitiv de uscare a furajelor, rezervor de
expansiune pentru echipamente de încălzire
centrală.
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, airbag-uri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile), pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), vehicule aeriene,
lanţuri antiderapante, alarme antifurt pentru
vehicule, dispozitive antifurt pentru vehicule,
lanţuri de automobile, şasiuri 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, frâne
pentru vehicule, bări de protecţie pentru
automobile, chesoane (vehicule), maşini de
camping/case mobile, canoe, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
maşini/autoturisme/ automobile, cabine pentru
instalațiile de transport pe cablu, carcase
pentru anvelopele pneumatice/carcase pentru
anvelopele pneumatice, 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, lanţuri de acţionare pentru vehiculele
terestre, motoare de acţionare pentru vehiculele
terestre, lagăre de motor pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele terestre,
roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre, tetiere
pentru scaunele vehiculului, ştergătoare de
faruri, elicoptere de mici dimensiuni, comandate
de la distanţă, pentru obţinere de imagini,
capote pentru motoarele vehiculelor, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
butuci pentru roţile vehiculului, motoare cu
reacţie pentru vehiculele terestre, piuliţe pentru
roţile vehiculului, portbagaje pentru vehicule,
plase de portbagaj pentru vehicule, dispozitive
antiderapante pentru anvelopele vehiculelor,
oglinzi retrovizoare, angrenaje reductoare pentru
vehiculele terestre, alarme de marşarier pentru
vehicule, centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, scaune de siguranţă pentru copii,
pentru vehicule, huse de scaun pentru vehicule,
hamuri de siguranţă pentru scaunele vehiculului,
amortizoare de şocuri pentru automobile,
amortizoare de şocuri 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 acţionateelectric
(componente ale vehiculelor de teren),
convertizoare ale cuplului de torsiune pentru
vehiculele terestre, bare de torsiune pentru
vehicule, sisteme de tractare pentru vehicule,
remorci (vehicule), lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru reşaparea
anvelopelor, camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pneumatice, anvelope pentru roţile
vehiculului, şasiuri pentru vehicule, tapiţerii
pentru vehicule, autodube (vehicule), clipsuri
pentru capota vehiculelor /clipsuri pentru capota
vehiculelor, bare de protecţie pentru vehicule,
şasiuri pentru vehicule, huse pentru vehicule
(formate), manşe de comandă pentru vehicule,
scări pentru vehicule, scaune de vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, spiţe pentru roţile
vehiculului, roţi de vehicul, vehicule electrice,
vehicule de deplasare pe uscat, în aer, pe apă
sau pe calea ferată, geamuri pentru vehicule,
parbrize, ştergătoare de parbriz.
16. Foi absorbante de hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, timbre
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de adresă, benzi adezive pentru papetărie
sau pentru uz casnic, benzi adezive pentru
papetărie sau pentru uz casnic, panouri
publicitare din hârtie sau carton, albume,
carduri de anunţuri (papetărie), aquarelles/
acuarele (tablouri)/acuarele (tablouri), pungi
(plicuri, pungi) din hârtie sau materiale plastice,
pentru ambalare, bannere de hârtie, panglici
cu coduri de bare, benzi de legare ( legare
de carte ), planuri/planuri, aparate şi maşini
de legat cărţi (echipament de birou), material
de legare a cărţilor, plicuri de sticle de
hârtie sau carton, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii de hârtie sau carton,
calendare, cataloage, clipuri pentru deţinătorii
insignelor de nume (cerinţe pentru birou), pânză
pentru legătorie/ legătorie pânză, suporturi
de hârtie, hârtie de copiat (papetărie), huse
(papetărie)/ambalaje (papetărie), covoraşe de
birou, desktop dulapuri de papetărie (articole
de birou), diagrame, fişiere de documente
(papetărie), suport de documente (papetărie),
laminatoare de documente pentru birou, planşe
de desen, electrotipuri, maşini de etanşare a
plicurilor pentru birouri, plicuri (papetărie), fişiere
(rechizite de birou), standuri pentru degete
(articole de birou), fluturaşi, foldere pentru hârtii/
sacouri pentru hârtii, formulare, tipărite, Franking
maşini de birou utilizare/poştale de metri pentru
birou.
20. Saltele gonflabile/pneumatice, nu cele
pentru scopuri medicale, perne gonflabile/
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
saltele cu aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, bambus, perdele din bambus, butoaie,
nemetalice, mască de chiuvetă (mobilier),
bare de sprijin pentru căzi, nemetalice,
perdele decorative din mărgele, articole
pentru pat, cu excepţia lenjeriei, paturi,
schelete de paturi din lemn, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, capse
pentru sticle, nemetalice, cutii din lemn sau
plastic, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, tâmplărie artistică, saltele de camping,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, suporturi
pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn
pentru decantarea vinului, butoaie, nemetalice,
scaune/bănci (scaune), şezlonguri, cutii pentru
jucării, cufere de depozitare, nemetalice/lăzi,
nemetalice, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cuiere,
console, portmantouri, pătuţuri pentru copii,

tejghele (mese), huse pentru îmbrăcăminte
(garderobă), lădiţe, dulapuri, suporturi pentru
draperii, nu cele din material textil, cârlige
pentru perdele, şine pentru perdele, inele pentru
perdele, galerii pentru perdele, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, cordoane pentru
draperii curtain tie-backs, perne (de sprijinit, de
divan), birouri, cărucioare de servit cina (mobilă),
dozatoare de saci pentru deşeurile animale,
fixe, nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice,
încuietori pentru uşi, nemetalice, fitinguri de
uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
bătătoare pentru uşile de la intrare, nemetalice,
sisteme de deschidere a uşilor, neelectrice
şi nemetalice, opritoare pentru uşi, nu din
metal sau din cauciuc, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, sifoane de scurgere
(supape) din plastic, mese de toaletă, borduri din
plastic pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare
pentru uz, neelectrice, picioare pentru mobilă,
dulapuri pentru dosare, coşuri de pescuit,
containere plutitoare, nemetalice, socluri pentru
ghivecele de flori, suporturi pentru flori (mobilă),
tabureţi, panouri despărţitoare (mobilă), mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetalice, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rafturi de mobilă, huse pentru îmbrăcăminte
(depozitare), oglizi de mână (oglinzi de toaletă),
paleţi de manipulare, nemetalici, suporturi
pentru pălării, perne pentru formarea capului
bebeluşului, perne pentru rezemarea capului
bebeluşului, tetiere (mobilă), scaune înalte
pentru bebeluşi, jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), jaluzele interioare
din hârtie/rulouri interioare din hârtie, jaluzele
interioare din material textil/ rolete interioare
din material textil, jaluzele interioare din
lemn ţesut/rolete interioare din lemn ţesut,
premergătoare, scări din lemn sau plastic, paleţi
de încărcare, nemetalici, dulapuri individuale,
saltele pentru ţarcurile pentru copii, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete/covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, saltele, dulapuri
pentru depozitarea cărnii, oglinzi (lupe),
elemente mobile (decoraţiuni), mulaje pentru
ramele de tablouri, mobilă de birou, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
perne (de dormit), cartele din plastic, nu
cele codate sau magnetice, chei de plastic,
dopuri, nemetalice/cepuri, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), bobine de lemn pentru fire
textile, mătase, cordoane, tambure nemetalice,
nemecanice, pentru furtunuri flexibile, închizători
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pentru fixarea ferestrei, nemetalice, mobilier
şcolar, ecrane de protecţie (mobilă), ecrane
de protecţie pentru şeminee (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, banchete,
rafturi pentru dulapurile de registratură, rafturi
pentru depozitare, jaluzele interioare lamelare,
covoraşe de dormit/saltele de dormit, canapele,
bare pentru fixarea mochetei pe trepte, statui
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, scaune cu
trepte, nemetalice, trepte (scări), nemetalice,
animale împăiate, păsări împăiate, blaturi de
mese, mese din metal, mese, manechine pentru
croitori/manechine pentru croitorese/manechine,
cepuri, nemetalice, pentru butoaie robinete cu
cep, nemetalice, pentru butoaie, cărucioare de
servit ceaiul, ţăruşi pentru corturi, nemetalici,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese de scris/rafturi pentru maşinile de
scris, suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), dulapuri de haine, suporturi
pentru lavoare (mobilă), valve din plastic pentru
ţevile de apă, paturi hidrostatice, nu cele
pentru scopuri medicale /paturi cu apă, nu
cele pentru scopuri medicale, os de balenă,
prelucrat sau semiprelucrat, împletituri, clopoţei
de vânt (decoraţiuni), tambure de înfăşurare,
nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, elemente pentru
fixarea ferestrelor, nemetalice, fitinguri pentru
ferestre, nemetalice, mecanisme nemetalice,
neelectrice pentru deschiderea ferestrelor,
scripete de rulou, nemetalice/scripete de rulou,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc.

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,
piepteni, piepteni electrici, recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, pungi de gătit, altele decât cele pentru
microunde, seturi de oale pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, ustensile
cosmetice.
28. aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri
video arcade, articole pentru tras cu arcul,
momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de Crăciun, haltere,
clopoţei pentru pomul de Crăciun, bile de
biliard, vârfuri pentru tacurile de biliard, tacuri
de biliard, margini elastice pentru masa de
biliard, mese de biliard, cârduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
manete de comandă pentru jucării, aparate
şi maşini de bowling, arcuri pentru tragere,
suporturi de lumânări pentru pomii de Crăciun,
capse pentru pistoale (jucării), măşti de carnaval,
cretă pentru tacurile de biliard, extensoare
pentru piept (aparate de exerciţii)/aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, pomi de Crăciun din material sintetic,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit/nade pentru vânătoare
sau pescuit, păpuşi, paturi pentru păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, case de păpuşi, camere de păpuşi,
drone (jucării), gantere, cârlige pentru peşte,
linii (fire) de pescuit, instrumente de pescuit,
plute de pescuit, discuri zburătoare (jucării),
aparate pentru jocurile de noroc, deltaplane,
manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, bile de sticlă
pentru jocuri, măşti (obiecte de divertisment),
păpuşi matrioska, suspensoare de sport pentru
bărbaţi (articole sportive), ace de pompe pentru
umflarea mingilor dejoacă, plase pentru sporturi,
jucării cu caracter de noutate pentru a face
glume, ornamente pentru pomii de Crăciun, cu

21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, difuzoare de
uleiuri parfumate, altele decât beţişoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, bazine
(recipiente), amestecătoare, neelectrice, pentru
uz casnic, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii
pentru pâine, mături, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, găleţi realizate din
împletituri, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, ceramică pentru uz
casnic, oale de noapte, ornamente chinezeşti,
instrumente de curăţare, acţionate manual, câlţi
pentru  curăţat, clapete de  închidere pentru
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excepţia instalaţiilor, lumânărilor şi produselor de
cofetărie, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din
hârtie pentru petreceri, parapante, capse cu
percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii fizice,
baloane pentru joacă, case de jucărie pentru
copii, mingi/bile de joacă, cărţi de joc, jucării
de pluş, jucării de pluş cu păturică ataşată,
păpuşi marionete, mosoare pentru pescuit,
vehicule de jucărie cu telecomandă, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, roţi de ruletă, plăci
cu velă pentru windsurf, momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
schiuri, popice, popice (jocuri), praştii (articole
sportive), topogane (obiecte de divertisment),
praştii (articole sportive), automate (maşini de
jocuri), bule de săpun (jucării), corzi pentru
rachete, jucării umplute, veste de înot, plăci de
înot, saltele gonflabile pentru piscine, piscine
(articole de joacă), leagăne, mese de tenis de
masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi de pluş, tunuri
pentru mingile de tenis, plase de tenis, măşti
de teatru, pistoale cu aer de jucărie, jucării din
aluat de modelare, figurine de jucărie, jucării care
imită articolele cosmetice, jucării carusel pentru
pătuţuri, machete de jucărie, pistoale de jucărie,
jucării din plastilină inteligentă, roboţi de jucărie,
maşini de jucărie, jucării pentru animalele de
companie, jucării, trambuline, triciclete pentru
copii (jucării), bastoane de învârtit, maşini pentru
jocuri video, aripioare de înot.

───────

(210) M 2020 08750
(151) 04/12/2020
(732) GUANGZHOU CITY PUXIANG

CARMENTS GUANGZHOU-
SUCURSALA BUCUREŞTI, STR.
RULMENTULUI NR. 1, CAMERA
2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FANGSIDA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.02; 24.09.03

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

25. Sandale de baie, papuci de baie,
costume de baie, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), corsaje (lenjerie), cizme pentru
sporturi (încălțăminte), cizme(încălțăminte),
chiloţi tip boxeri, bretele pentru îmbrăcăminte
(suspensoare)/suspensoare, sutiene, camizole,
caschete, îmbrăcăminte din imitaţie din piele,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte, paltoane,
gulere (îmbrăcăminte), combinezoane (articole
de îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie
de corp), manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru ciclişti, gulere detaşabile,
pernuţe împotriva transpiraţiei pentru rochii,
rochii, capoate, pantofi sau sandale din
iarbă esparto(espadrile), pantofi de fotbal/
ghete de fotbal, încălţăminte, trenduri
(îmbrăcăminte), galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
cizmuliţe, cloşuri pentru pălării (schelete),
pălării, tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie,
jachete (îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte),
rochii tip pulover/rochii tip salopetă, chiloţi
de damă/chiloţi pantalonaşi, trusouri pentru
copii (îmbrăcăminte), cravate, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, pijamale,
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articole de îmbrăcăminte cu protecţie solară,
îmbrăcăminte de-a gata, sandale, sariuri,
plastroane pentru cămăşi, cămăşi, pantofi
(încălțăminte), cămăşi cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurţi tip fustă, papuci,
furouri (lenjerie de corp), bretele pentru
susţinerea şosetelor, şosete, branţuri, pantofi
de sport (încălțăminte), maieuri sport, ciorapi,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
flanele/pulovere/hanorace (pulovere), tricouri
cu mânecă scurtă, colanţi, bombeuri pentru
încălţăminte, togi, jobene, benzi pentru
manşetele de la pantaloni/curele pentru
jambiere, pantaloni (am.), chiloţi, lenjerie de
corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste/jiletci.

───────

(210) M 2020 08751
(151) 04/12/2020
(732) SC COMPLET FOOD SRL, STR.

FAZANULUI NR. 16, CAM. 1, SAT
GHIRODA, JUD. TIMIS, COMUNA
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Baltazar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.01; 02.01.07;
02.01.23; 01.01.04

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08752
(151) 04/12/2020
(732) ROYAL ESTATES & BUILDINGS

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

(540)

CAROL PLAZA PARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
43. Cazare temporară.
45. Servicii personale și sociale prestate de terți
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────
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(210) M 2020 08754
(151) 04/12/2020
(732) S.C. WEBSIDE S.R.L., ȘOS.

(740) S.C. PATENTMARK S.R.L., STR.
DR. NICOLAE TURNESCU NR. 2,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Webside

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06

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

35. Servicii de digital marketing și promovare
online.
42. 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),
găzduirea site-urilor (site-uri web), consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii despre tehnologia calculatoarelor
şi programare prin intermediul unui site web,
consultanţă în proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2020 08756
(151) 04/12/2020
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR. 21, ET.
2,3,4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011835, ROMANIA

(540)

PENSIA SENIOR

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

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

───────

(210) M 2020 08757
(151) 04/12/2020
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR 21, ET. 2,3,4,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011835,
ROMANIA

(540)

ASIGURAREA DE VIATA
MIXT PROTECTOR

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

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

───────

(210) M 2020 08758
(151) 04/12/2020
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR. 21, ET.
2,3,4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011835, ROMANIA

(540)

PROTECTOR
ASIGURARE DE VIATA

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

───────

VITAN BÂRZEȘTI NR. 7D,
BLOC 2, SCARA 1, ETAJ 11, 
AP. 207, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare,  afaceri  imobiliare.
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(210) M 2020 08759
(151) 04/12/2020
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR. 21, ET.
2,3,4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011835, ROMANIA

(540)

ASIGURAREA DE VIATA
SUPER PROTECTOR

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

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

───────

(210) M 2020 08760
(151) 04/12/2020
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR. 21, ET. 2,
3 SI 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011835, ROMANIA

(540)

ASIGURAREA DE VIATA
SUPRA CAPITAL PROTECTOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 08762
(151) 04/12/2020
(732) BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE GROUP
S.A., STR. RABAT NR. 21, ET. 2,
3 SI 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011835, ROMANIA

(540)

PROTECT+
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 08763
(151) 04/12/2020
(732) NAPCSILLAG KERESKEDELMI

ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., HÁRSFA
UTCA 1 B ÉPÜLET, AJKA, H-8400,
UNGARIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-DUL
CAROL I, NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(540)

ecofamily

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 05.03.11; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Servicii de consultanță privind achiziția de
bunuri și servicii, administrarea comercială a
licențelor pentru bunurile și serviciile altora,
aranjarea cumpărării de bunuri pentru alții,

(591) Culori revendicate: verde, alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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aranjarea de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri și servicii, pentru alții, furnizarea
de informații pentru consumatori în legătură
cu bunuri și servicii, administrarea vânzărilor,
servicii de gestionare a vânzărilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
consultanță în tehnici de vânzări și programe
de vânzări, informații comerciale și servicii de
consultanță pentru consumatori în domeniul
produselor de machiaj, informații comerciale
și servicii de consultanță pentru consumatori
în domeniul produselor de înfrumusețare,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, servicii de comenzi angro, servicii
de comenzi online, punerea la dispoziție a unei
piețe online pentru cumpărători și vânzători de
bunuri și servicii, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție plasate telefonic sau
prin computer, servicii de preluare a comenzilor
telefonice pentru alții, servicii de telemarketing,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor efectuate pe internet.

───────

(210) M 2020 08764
(151) 04/12/2020
(732) NOW DIGITAL AGENCY SRL,

STR. ADY ENDRE NR. 24, BL. C,
AP. 6, JUDEŢ SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

K KIRILĂ FUNERAR

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii funerare, servicii funerare conexe
incinerarii, organizarea de ceremonii funerare,

servicii de îmbălsămare, furnizare de locuri de
veci sau cavouri.

───────

(210) M 2020 08765
(151) 04/12/2020
(732) ALINA LUMINITA CIUCU, CALEA

FLOREASCA NR. 70-72, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ALINA SI PICII EI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea şi susţinerea de concerte
(divertisment), transfer de know-how, servicii de
divertisment, producţia de muzică, furnizarea
online de muzică, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, compunerea
de melodii, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescarcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).

───────

(210) M 2020 08766
(151) 04/12/2020
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

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

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

(540)

IMMUNITY FORTE
D3+OMEGA3

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

remedii naturale şi farmaceutice, remedii
pentru medicina umană, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea tormei fizice
şi a rezistenţei, suplimente alimentare
realizate în principal din minerale, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
suplimente alimentare si preparate dietetice,
suplimente antioxidante, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente nutritive,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice şi
minerale, tablete de uz farmaceutic, tablete
de vitamine, tonice (medicamente), tonice
venoase, unguente antiinflamatoare, unguente
medicinale.
35. Servicii de achiziţie, cumpărare si vânzare
pentru terţi, servicii de administrare comercială,
servicii oferite de un lanţ de magazine, achiziţie
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi,
servicii de desfacere, servicii de agenţii de
import-export, prezentarea produselor, prin
orice mijloace, pentru comercializare en-
gross şi en-detail, prezentarea, difuzarea si
distribuirea materialelor de orice tip si pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenta, pe cale radiofonica,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace
de comunicaţii, promovarea bunurilor altora,
servicii de vânzări pentru terţi, servicii de
achiziţie pentru terţi, achiziţie de bunuri si
servicii pentru terţi, distribuire de materiale
publicitare, informaţii si sfaturi comerciale
pentru consumatori, administrarea comercială
privind licenţele servicii si produse pentru
terţi, organizare de expoziţii, târguri cu scop
comercial, promovarea vânzărilor pentru terţi,
publicitate prin orice mijloace, publicitate on-
line intr-o reţea computerizată, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de radio, de televiziune,
de teleshopping, punerea împreună, spre
beneficiul altora a unei varietăţi de produse
permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ
de magazine, în cadrul centrelor comerciale,
mall-urilor, galeriilor comerciale, ori pe bază
de comandă prin poştă, internet sau prin alte
mijloace de comunicaţii, strângerea la un loc
a produselor, în beneficiul terţilor, pe internet,
într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
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urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de intermediere comercială, intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
servicii de intermediere comercială, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
consultanţă comercială în domeniul medical,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, funcţii de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătăţii.

───────

(210) M 2020 08767
(151) 04/12/2020
(732) ADRIANA BUNGESCU, STR.

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

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, O.P. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MBA Pharma Innovation
for patient treatment

sanatate-smart.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.06

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

3. Antiperspirante (produse de toaletă),
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, apă de colonie, apă
de gură, apă de parfum, apă parfumată,
aromatizanţi (parfumuri) de uz menajer,
aromatizanţi (uleiuri esenţiale), arome (uleiuri
esenţiale), articole de parfumerie şi odorizante
balsam pentru păr, balsamuri pentru piele, ceară
pentru coafarea părului, coloranţi cosmetici,
preparate cosmetice, produse cosmetice şi
preparate cosmetice, cremă cosmetică pentru
piele, creme aromoterapeutice, creme de
păr, creme cosmetice pentru faţă şi corp,
creme depilatoare, creme parfumate, creme
şi loţiuni cosmetice, decoloranţi pentru păr,
deodorante, deodorante de corp (parfumerie),
farduri cosmetice, fixative pentru păr, geluri de
uz cosmetic, geluri pentru duş, lac de unghii de
uz cosmetic, loţiuni de aranjare a părului, loţiuni
pentru aromoterapie, ojă de unghii, preparate
pentru ondularea părului, palete cu farduri de
ochi, palete de luciu de buze, vopsele pentru
păr, produse de parfumerie, parfumuri, parfumuri
de cameră sub formă de spray, pastă pentru
coafarea părului, preparate de duş pentru igienă
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă), preparate de machiaj pentru faţă şi
corp, preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, preparate parfumate, preparate pentru
fixarea părului, preparate pentru îndreptarea
părului, preparate pentru modelarea părului,
preparate pentru nuanţarea părului, preparate
pentru ondulare permanentă, preparate pentru
parfumarea camerei, preparate pentru vopsirea
părului, produse cosmetice, produse cosmetice
pentru uz personal, sprayuri odorizante pentru
cameră, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri de uz cosmetic, preparate cosmetice,
farduri cosmetice, spume (cosmetice), produse
cosmetice, măşti cosmetice, creme cosmetice,
săpunuri cosmetice, cosmetice şi preparate
cosmetice, preparate cosmetice nemedicinale,
preparate cosmetice funcţionale, produse
cosmetice decorative, produse cosmetice
pentru bronzare, eye-liner (produse cosmetice),
loţiuni autobronzante (cosmetice), loţiuni tonice
(cosmetice), uleiuri minerale (cosmetice),
produse cosmetice hidratante, hidratante
(produse cosmetice), loţiuni solare (cosmetice),
creme autobronzante (produse cosmetice),
preparate hidratante (cosmetice), anticearcăne
corectoare (cosmetice), produse cosmetice
natural, produse cosmetice organice, preparate
emoliente (cosmetice), creme fluide (cosmetice),
preparate cosmetice pentru unghii, preparate
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cosmetice pentru buze, pudre cosmetice
pentru faţă, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, pudre
compacte (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru baie, creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), preparate cosmetice pentru bronzat,
produse creme cosmetice pentru duş, geluri,
produse cosmetice pentru ochi, concentrate
hidratante (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru sprâncene, henna pentru
scopuri cosmetic, preparate cosmetice pentru
slăbire, loțiuni cosmetice pentru faţă, creme
cosmetice de mâini, uleiuri cosmetice pentru
epidermă, loțiuni pentru bronzat (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
creme de noapte (produse cosmetice), întăritor
pentru unghii (cosmetice), cosmetice pentru păr,
creme şi loțiuni cosmetice, loțiuni cosmetice de
păr, produse cosmetice pentru duş, creme pentru
corp (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară (cosmetice) creme de protecţie
solară (produse cosmetice), loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), produse exfoliante
pentru ten (cosmetice), loțiuni pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), loțiuni pentru ten (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru spălarea feţei,
şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
şerveţele impregnate cu loțiuni cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
produse pentru curăţarea feţei (cosmetice),
produse cosmetice pentru uz persol, loţiuni
tonice pentru faţă (cosmetice), uleiuri pentru
protecţie solară (cosmetice), produse cosmetice
pentru descurcarea părului, produse cosmetice
care conţin acid hyaluronic, şerveţele umede
impregnate cu loțiuni cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice de aplicare pe buze,
produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
cosmetice sub formă de creme, preparate
cosmetice care ajută la slăbit, produse cosmetice
folosite la tratarea ridurilor, produse cosmetice
sub formă de geluri, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice), loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), măşti
cosmetice de curăţare pentru faţă, creme
cosmetice pentru față si corp, geluri pentru
corp şi faţă (preparate cosmetice), cosmetice
şi produse de toaletă nemedicinale, preparate

cosmetice pentru estomparea ridurilor, cu
aplicare topică pe faţă, spray-uri cosmetice
pentru îngrijirea pielii, cu aplicare locală,
produse cosmetice sub formă de aerosoli pentru
îngrijirea pielii, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii şi a dinţilor,
produse cosmetice sub formă de fard de
obraz, preparate cosmetice pentru baie (nu
de uz medical), produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, preparate cosmetice
pentru baie şi pentru duş, preparate cosmetice
pentru păr şi pielea capului, uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice,
şerveţele pentru faţă îmbibate cu produse
cosmetice, uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), produse de curăţare a pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru baie (nu
cele medicale), săpunuri, săpun lichid, săpun
detergent, săpun praf, săpunuri nemedicinale,
săpunuri cosmetice, săpunuri lichide, săpunuri
cremă, săpunuri parfumate, hârtii de săpun,
produse de săpun, săpunuri şi geluri, săpunuri
fabricate manual, săpun pentru igiena personală,
săpun lichid pentru rufe, săpunuri de toaletă
nemedicinale, săpun pentru utilizare fără apă,
foiţe de săpun de uz personal.
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, preparate farmaceutice,
medicale, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, agenţi de activare a funcţiilor
celulare de uz medical, agenţi detoxifianţi
pe bază de plante, analgezice, antibiotice,
antioxidanţi, antimicrobiene , antiseptice,
antivirale, calmante, cardiotonice, capsule
decongestionante, colagen de uz medical,
compoziţii din plante medicinale de uz medical,
compoziţii farmaceutice, creme din plante de uz
medical, creme farmaceutice, creme medicale
terapeutice, creme medicinale, extracte din
plante şi din ierburi de uz medical, farmaceutice
injectabile, geluri antiinflamatoare, loțiuni
medicamentoase, medicamente, medicamente
pe bază de plante, miorelaxante, preparate
antiinflamatorii, preparate cardiovasculare,
preparate care asigură organismului vitaminele
şi microelementele necesare, preparate cu
amestec de vitamine, preparate cu minerale şi
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alimentare alcătuite în principal din magneziu,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din fier, suplimente alimentare alcătuite în
principal din calciu, suplimente alimentare pe
bază de cărbune active, suplimente alimentare
pe bază de lăptişor de matcă, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
special, suplimente alimentare pe bază de
germeni de grâu, suplimente alimentare pe
bază de seminţe de in, suplimente alimentare
pe bază de pudră de acai, suplimente
alimentare pentru îmbunătăţirea formei fizice
şi a rezistenţei, suplimente alimentare pe
bază de ulei de seminţe de in, preparate pe
bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
agenţi de administrare sub formă de pelicule
solubile care facilitează administrarea de
suplimente alimentare, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
agenţi de administrare sub formă de pelicule
solubile care facilitează administrarea de
suplimente alimentare, săpun antibacterian,
săpunuri medicinale, săpunuri dezinfectante,
preparate germicide (altele decât săpunul),
săpunuri şi detergenţi medicinali şi dezinfectanţi,
produse dezinfectante pentru spălare (altele
decât săpunuri).
10. Articole ortopedice, articole pentru exerciţii
fizice pentru antrenament ( de uz medical),
articole vestimentare de compresie pentru
tratamente medicale, articole vestimentare de
compresie postoperatorii, articole vestimentare
terapeutice pentru oameni, atele (de susţinere)
de uz medical, atele de uz medical, atele de uz
ortopedic, atele ortopedice, bandaje anatomice
de suport, bandaje compresive, bandaje
compresive (elastice sau de susţinere), bandaje
de compresie cu rol de susţinere anatomică,
bandaje de suport de uz medical, bandaje
de susţinere, bandaje de susţinere elastice,
bandaje de susţinere pentru sport, bandaje
de susţinere pentru corpul uman, bandaje (de
susţinere) pentru articulaţii anatomice, bandaje
de susţinere pentru articulaţii, bandaje de
susţinere pentru utilizare în atletism, bandaje
(de susţinere) pentru uz veterinar, bandaje de
susţinere terapeutice, bandaje de uz ortopedic,
bandaje elastice, bandaje elastice ajustabile,
bandaje elastice de compresie, de uz medical,
bandaje neelastice (de susţinere), bandaje
ortopedice, bandaje ortopedice de susţinere,
bandaje ortopedice pentru genunchi, bandaje
ortopedice pentru articulaţii, bandaje pentru
articulaţii, bandaje pentru picior (de susţinere),
bandaje suspensoare de uz medical, bandaje

vitamine, preparate dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate din plante de
uz medical, preparate farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru tratarea dezechilibrelor
chimice,  preparate  farmaceutice  pentru 
prevenirea  bolilor inflamatorii,  preparate 
farmaceutice  pentru tratarea  tulburărilor 
inflamatorii,  preparate farmaceutice  pentru 
prevenirea  tulburărilor inflamatorii,  preparate 
fitoterapeutice  de uz  medical,  preparate 
medicale,  preparate  medicinale  pentru 
îngrijirea  sănătăţii,  preparate multivitaminice, 
preparate pe bază de  multivitamine, preparate
pe bază de vitaminesub formă de suplimente
alimentare, preparate  pentru calmarea  durerii,
preparate  şi  substanţe cu  minerale  de  uz 
medical, preparate şi substanţe farmaceutice 
cu proprietăţianalgezice, preparate şi substanţe
farmaceutice cu  proprietăţi  antiinflamatoare, 
preparate  şi substanţe  medicinale  produse 
antiinflamatoare, remedii  naturale  şi 
farmaceutice,  remedii pentru  medicina  umană, 
suplimente  alimentare, suplimente  alimentare 
medicinale,  suplimente alimentare  pe  bază 
de  minerale,  suplimente alimentare  pentru 
îmbunătăţirea  formei  fizice şi  a  rezistenţei, 
suplimente alimentarerealizate în principal din
minerale,  suplimente alimentare  realizate  în 
principal  din vitamine suplimente alimentare 
si preparate dietetice,  suplimente antioxidante,
suplimente  dietetice pentru  consumul  uman, 
suplimente  nutritive, suplimente  pe  bază  de 
plante,  suplimente  pe bază  de  vitamine, 
suplimente  vitaminice şi minerale,  tablete  de 
uz  farmaceutic,  tablete de  vitamine,  tonice 
(medicamente),  tonice venoase,  unguente 
antiinflamatoare,  unguente medicinale, 
suplimente alimentare,  suplimente alimentare 
medicinale,  suplimente  alimentare proteice, 
suplimente alimentare antioxidante,  suplimente 
alimentare  lichide,  suplimente alimentare 
pentru  sportive,  suplimente alimentare  si 
preparate  dietetice,  suplimente alimentare  cu 
efect  cosmetic,  suplimente alimentare cu acid 
folie,  suplimente  alimentare pe  bază  de 
glucoza,  suplimente  alimentare  pe bază  de 
propolis,  suplimente  alimentare  pe bază  de 
minerale,  suplimente  alimentare  pe bază  de 
polen,  suplimente  alimentare  pe  bază de 
enzyme, suplimente alimentare pe bază
de albumină, suplimente alimentare pe bază
de drojdie, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamin, suplimente
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tubulare elastice pentru susţinerea articulaţiilor,
bandaje tubulare elastice pentru susţinerea
membrelor, branţuri ortopedice cu suporturi
pentru bolta plantară, branţuri ortopedice
detaşabile, branţun pentru tratamentul corectiv
al afecţiunilor labei piciorului, brăţări pentru
fixarea articulaţiilor, centuri abdominale, centuri
abdominale (de uz medical), centuri lombare,
centuri ombilicale, centuri pentru gravide,
centuri pentru hernii abdominale, centuri
pentru uz ortopedic, chingi de imobilizare,
ciorapi antitromboză (pentru călătorii lungi
cu avionul), ciorapi cu compresie graduală,
ciorapi de compresie, ciorapi de compresie
de uz medical sau terapeutic, ciorapi de
suport pentru prevenirea trombozei venoase,
ciorapi elastici compresivi, ciorapi elastici de
uz medical, ciorapi medicali, ciorapi medicali
compresivi, ciorapi medicali de susţinere, ciorapi
medicali de uz terapeutic, ciorapi medicinali
pentru susţinere, ciorapi ortopedici, ciorapi
pentru limfedem, ciorapi pentru persoane cu
diabet, ciorapi pentru scopuri terapeutice,
ciorapi pentru varice, ciorapi profilactici,
colanţi nemedicinali compresivi, colanţi medicali
de compresie, coliere cervicale, comprese
abdominale, comprese abdominale de uz
medical, comprese pentru susţinerea corpului,
corsaje folosite în scopuri curative, corsete
abdominale, corsete de uz medical, corsete
pentru uz terapeutic, cotiere de uz medical,
dispozitive ortopedice, implanturi ortopedice,
implanturi ortopedice pentru articulaţii, implanturi
protetice, instrumente ajutătoare ortopedice şi
pentru mobilitate, ligamente artificiale, ligamente
protetice, materiale pentru bandajare (elastice),
orteze, orteze de cot de uz medical, orteze
de genunchi de uz medical, orteze de gleznă
de uz medical, orteze medicale, orteze pentru
încheietura mâinii, de uz medical, orteze
pentru picior, orteze pentru susţinerea în
poziţia corectă a unei părţi mobile a corpului,
pantofi ortopedici, perne cervicale pentru uz
medical, perne de şezut pentru scaune cu
rotile (de uz medical), perne de uz medical,
perne de uz ortopedic, produse sanitare
de uz medical, proteze articulare proteze
medicale, suporturi de compresie ortopedice,
suporturi de umăr, pentru uz medical, suporturi
elastice pentru cot, suporturi elastice pentru
gleznă, suporturi elastice pentru încheietură,
suporturi elastice pentru genunchi, suporturi
lombare de uz medical, suporturi ortopedice,
suporturi ortopedice pentru călcâie, suporturi
ortopedice pentru picioare, suporturi pentru
genunchi, suporturi pentru genunchi de uz
medical, suporturi pentru gleznă de uz medical,

suporturi pentru încheietură de uz medical,
suporturi pentru platfus, suspensoare (bandaje),
sutiene post-mastectomie, talonete de uz
orthopedic, dispozitive pentru monitorizarea
respiraţiei (medicale), dispozitive medicale
pentru închiderea rănilor, dispozitive medicale
pentru susţinerea corpului, dispozitive pentru
măsurarea pulsului (aparate medicale),
dispozitive medicale utilizate pentru îngrijirea
stomelor, dispozitive medicale pentru plasarea
şi securizarea cateterelor, dispozitive medicale
de unică folosinţă pentru tratarea constipaţiei,
dispozitive medicale pentru scopuri de
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
medicale de răcire pentru controlarea
temperaturii rănilor corporale, dispozitive de
vizualizare din fibră optică pentru scopuri
medicale, dispozitive medicale de încălzire
pentru controlarea temperaturii rănilor corporale,
dispozitive medicale, şi anume implanturi
intravasculare alcătuite din materiale artificiale,
dispozitive medicale de răcire cu aplicatoare
în contact cu corpul, dispozitive electronice
pentru monitorizarea dioxidului de carbon
utilizate pentru scopuri medicale, dispozitive
medicale de încălzire cu aplicatoare în
contact cu corpul, dispozitive medicale de
încălzire cu aplicatoare în contact cu corpul
pentru controlarea temperaturii rănilor corporale,
dispozitive medicale de răcire cu aplicatoare în
contact cu corpul pentru controlarea temperaturii
rănilor corporale, dispozitive medicale pentru
repararea herniei de disc, sub formă de
implanturi spinale din substanţe artificiale.
35. Servicii de achiziționare, cumpărare si
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanţ
de magazine, asistenţă în conducerea
şi managementul afacerilor, servicii de
procesare a datelor on-line, achiziţie de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi,
servicii de desfacere, servicii de import-
export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea și distribuirea
materialelor 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, promovarea bunurilor altora, servicii
de vânzări pentru terţi, servicii de achiziție
pentru terţi, achiziţie de bunuri si servicii pentru
terţi, distribuiri de materiale publicitare, informaţii
și sfaturi comerciale pentru consumatori și
intermediere de contracte de cumpărare
şi vânzare de produse şi servicii, pentru
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alte persoane, servicii de import şi export,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
permiţând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, administrarea comercială
privind licențe de servicii și produse pentru terți,
organizarea de prezentări în scop promoțional,
organizare de expoziţii, târguri, organizarea
de expoziţii în scopuri ştiinţifice, comerciale
sau publicitare , organizarea de conferinţe în
scopuri ştiinţifice, comerciale sau publicitare,
promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
radio, de televiziune, de teleshopping, punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse permiţând în mod convenabil
consumatorilor să vadă şi să cumpere, în
magazine, lanţ de magazine, în cadrul centrelor
comerciale, mall-urilor, galeriilor comerciale, ori
pe bază de comandă prin poştă, internet sau prin
alte mijloace de comunicaţii, strângerea la un
loc a produselor, în beneficiul terţilor, pe internet,
într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de intermediere comercială, intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
servicii de intermediere comercială, asistenţă
în conducerea şi managementul afacerilor,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
servicii de consultanţă comercială în domeniul
medical, intermediere de achiziţii (achiziţia
de produse şi servicii pentru alte afaceri),
prezentare de servicii și produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu ridicata şi amănuntul,
servicii de achiziție pentru terţi (achiziţii de
bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, servicii on-line de colaborări
de afaceri comerciale în reţea, promovarea
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de intermediere
comercială, servicii de administrare a afacerilor
în domeniul sănătăţii, servicii prestate online

de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare,
furnizarea de informaţii comerciale despre
produse de larg consum, şi anume cu privire
la cosmetic, servicii de informare comercială
şi de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetic, servicii de
informaţii comerciale, şi consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice servicii de vânzare cu amănuntul cu
livrare prin poştă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, încheierea
de contracte de cumpărare şi vânzare de
mărfuri, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
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 suplimente alimentare, 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 amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalaţii sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sanitare, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legâtufâ'cu ceasuri inteligente, închirierea de-
contracte de vânzare de produse, pentru alte
personae, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetic, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curăţenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
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curăţenie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente pentru terapie fizică, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare sau de
vânzare, pentru alte personae, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondenţă în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
produse alimentare, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea şi vânzarea
de produse, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare
şi produse medicale, intermediere de contracte
de cumpărare şi vânzare de produse şi servicii,
pentru alte personae, 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 prestate oniine de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
şi de înfrumuseţare, publicitate oniine, servicii
de comenzi oniine, servicii de comenzi oniine
computerizate, închiriere de spaţiu publicitar
oniine, publicare de materiale publicitare oniine,
difuzare de materiale publicitare oniine, servicii
de publicitate şi marketing online, publicitate,
inclusiv publicitatea oniine în reţele informatice,
oferte pentru licitaţii oniine în numele terţilor,
promovare oniine de reţele informatizate şi
pagini web, organizare de târguri şi expoziţii
virtuale, online cu scop commercial și publicitar,
servicii de vânzare prin licitaţii online prin
internet, promovare, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, servicii de abonamente
la publicaţii oniine, pentru terţi, publicitate
la produsele şi serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcţie
de căutare, furnizarea de servicii online de
comparare de preţuri, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, furnizarea
unui catalog online cu informaţii comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile şi serviciile
prestate de terţi oniine pe internet, furnizare
de informaţii comerciale din baze de date
online, difuzare de anunţuri publicitare prin
reţele de comunicaţii online, furnizare de ghiduri
publicitare online cu funcţie de căutare, servicii
de furnizare de informaţii online prin intermediul

unui registru comercial, furnizarea unei pieţe
oniine pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, publicitate prin transmisia de
publicitate oniine pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice, servicii de informaţii
comerciale furnizate oniine prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate oniine dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii comerciale oniine în cadrul cărora
vânzătorul publică produsele care urmează a fi
licitate, iar licitaţia are loc pe internet, publicarea
de materiale multimedia online.

───────

(210) M 2020 08768
(151) 04/12/2020
(732) ZENON GROUP STORE, STR.

DOCTOR IACOB FELIX NR 3,
BUCURESTI, 011031, ROMANIA

(740) ZENON GROUP STORE, STR
DOCTOR IACOB FELIX NR 3,
BUCURESTI, 011031, ROMANIA

(540)

Garden Farm
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, chituri și alte produse de umplere,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
învelișuri din semințe (fertilizanți), turbă
pentru cultivarea semințelor, tratamente pentru
conservarea semințelor, prepararea semințelor
pentru conservare, produse pentru conservarea
semințelor, preparate chimice pentru tratarea
semințelor, soluri preparate pentru germinarea
semințelor, biofertilizatori destinați utilizării
la tratarea semințelor, gene obținute prin
biotehnologie destinate fabricării de semințe
agricole, îngrășăminte pentru iarbă, pastă de
iarbă alfa, îngrășăminte utilizate pentru iarbă
și pășuni, îngrășăminte, îngrășăminte pentru
gazon, îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte,
îngrășăminte artificiale, îngrășăminte
sintetice, îngrășăminte chimice, îngrășăminte
anorganice, îngrășăminte naturale, îngrășăminte
organice, zgură (îngrășăminte), superfosfați
(îngrășăminte), fosfați (îngrășăminte),
îngrășăminte amestecate, săruri (îngrășăminte),
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
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hidroponice, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru plante, îngrășăminte pentru agricultură,
îngrășăminte pentru uz casnic, îngrășăminte
în stare solidă, înlocuitori lichizi pentru
îngrășăminte, îngrășăminte sintetice de fermă,
materiale fibroase utilizate ca îngrășăminte,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
(soluții) cu eliberare lentă, îngrășăminte
utilizate pentru îngrijirea peluzelor, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte
din compuși de nitrogen, îngrășăminte
cu sulfat de potasiu, îngrășăminte pentru
plante de interior, îngrășăminte și gunoi de
grajd, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de potasiu, îngrășăminte
pe bază de rumeguș, îngrășăminte pentru
agricultură din alge marine, îngrășăminte
naturale realizate din componente marine,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
îngrășăminte pe bază de superfosfați micști,
îngrășăminte pe bază de superfosfat dublu,
îngrășăminte pe bază de superfosfat triplu,
îngrășăminte pe bază de compuși modificați
chimic, îngrășăminte obținute prin tratarea
deșeurilor cu râme, substanțe chelatoare
utilizate ca îngrășăminte pentru frunzișul
plantelor, substanțe nutritive (îngrășăminte)
sub formă lichidă folosite în agricultură,
îngrășăminte sub formă de humus utilizate
pentru îngrijirea peluzelor, îngrășăminte și
produse chimice pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
uree (îngrășământ), ingrășământ mineral, turbă
(îngrășământ), îngrășământ marin, compost
(îngrășământ), îngrășământ din mangan,
digestat organic (îngrășământ), cianamidă
calcică (îngrășământ), îngrășământ cu potasiu
calcinat, borhot de bere (îngrășământ), compost
de câmp (îngrășământ), făină de oase
(îngrășământ), praf de sânge (îngrășământ),
gips folosit ca îngrășământ, îngrășământ cu
superfosfat de calciu, superfosfat dublu sau triplu
(îngrășământ), îngrășământ cu nitrat de amoniu,
mulci pentru îmbogățirea solului (îngrășământ),
îngrășământ cu sulfat de amoniu, zgura lui
thomas (îngrășământ fosfatic), îngrășământ cu

silicat de calciu, îngrășământ cu clorură de
amoniu, îngrășământ pentru plante crescute
în ghiveci, îngrășământ pe bază de nitrat de
sodiu, produse chimice folosite în horticultură
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru
horticultură , cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, produse chimice
pentru agricultură, cu excepția fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor și paraziticidelor),
produse chimice pentru protejarea semințelor
agricole (altele decât fungicidele, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
utilizate în industria agrochimică (altele
decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru protecția
plantelor (altele decât fungicidele, produsele
pentru eliminarea buruienilor, erbicidele,
insecticidele, paraziticidele), produse chimice
utilizate în procesul de fabricație a insecticidelor,
produse chimice pentru silvicultură, cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, aditivi chimici pentru fungicide,
lichide auxiliare folosite împreună cu aditivi
pentru fungicide, produse chimice folosite la
erbicide, produse chimice folosite în compozițiile
de erbicide.
5. Insecticide, insecticide de uz agricol,
insecticide de uz domestic, extracte de
tutun (insecticide), șampoane insecticide
pentru animale, soluții insecticide pentru
spălături veterinare, substanțe chimice pentru
silvicultură (insecticide), soluții insecticide și
fungicide pentru oi, produse pentru spălarea
vitelor (insecticide), produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), produse pentru spălarea
animalelor (insecticide), fungicide, fungicide
biologice, calomel (fungicide), fungicide de uz
horticol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
fungicide de uz medical, fungicide de uz agricol,
fungicide de uz domestic, substanțe chimice
pentru silvicultură (fungicide), erbicide, erbicide
biologice, erbicide pentru iazuri, erbicide pentru
medii acvatice, erbicide de uz agricol, substanțe
chimice pentru silvicultură (erbicide), erbicide
utilizate de uz casnic.
31. Plante și flori naturale, animale vii, malt,
semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, grăunțe (semințe), semințe de
urushi, semințe pentru agricultură, semințe de
măr, semințe de plantat, semințe de cartofi,
semințe de legume, semințe de iarbă, semințe
de flori, semințe de fructe, semințe de grâu,
semințe pentru horticultură, semințe oleaginoase
nepreparate, semințe pentru semănat, semințe
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de secară, amestecuri de semințe sălbatice,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
de plantă de in (semințe de in), semințe de grâu
hibride, semințe de floarea-soarelui, semințe
acoperite cu îngrășăminte, semințe pentru culturi
hidroponice, semințe de chia neprocesate,
semințe brute și neprelucrate, semințe de in
nepreparate, semințe de pin, proaspete, semințe
de arbore de urushi, semințe neprocesate de
uz agricol, semințe sub formă de granule,
semințe de in comestibile, neprocesate, semințe
comestibile în stare brută, semințe proaspete de
inga edulis, plante de in (semințe de in), semințe
acoperite cu un preparat antiparazitar, semințe
pentru culturi de plante erbacee, praf de semințe
de ulei pentru animale, rogojini care conțin
semințe pentru așezarea peluzelor, semințe,
bulbi și răsaduri pentru reproducerea plantelor,
semințe preparate pentru a fi consumate de
animale, făină din semințe de in pentru consum
animal, mâncare din semințe de rapiță pentru
consum animal, hrană de animale care constă în
produse din semințe de soia, semințe presădite
într-un mediu de propagare pentru înierbare
între arbori, semințe presădite într-un mediu
de propagare pentru înierbare între plante,
semințe presădite într-un mediu fibros consolidat
pentru înierbarea malurilor, semințe de soia
verde proaspătă în teacă (soia verde), semințe
presădite într-un mediu fibros pentru înierbarea
malurilor, semințe pre-însămânțate într-un mediu
de propagare fibros consolidat pentru înierbarea
peluzelor, semințe pre-însămânțate într-un
mediu de propagare fibros consolidat pentru
înierbarea aleilor, semințe presădite într-un
mediu de propagare fibros consolidat pentru
înierbarea terenurilor de golf, semințe presădite
într-un mediu de propagare fibros consolidat
pentru înierbarea terenurilor de sport, semințe
presădite într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea câmpurilor, semințe
presădite într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea pistelor, semințe
presădite într-un mediu de propagare pentru
înierbarea canalelor de drenaj, iarbă, iarba-
mâței, iarba mâței (proaspătă), iarbă grasă,
legume proaspete, iarbă de grâu (khorasan),
proaspătă, gazon/turbă, gazon ranforsat, gazon
natural.

───────

(210) M 2020 08770
(151) 04/12/2020
(732) INFOGROUP MEDIA INVEST SRL,

STR. ZMEULUI, NR. 26, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BL. 1, SC. A, AP. 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

omniMED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente medicale,
ținere a evidenței dosarelor și fișelor privind
istoricul medical personal, gestionare a costurilor
pentru servicii medicale, revizuire a costurilor cu
servicii medicale, servicii de facturare medicală
pentru spitale, servicii de facturare medicală
pentru doctori, gestionare administrativă a
clinicilor medicale, facturare medicală, servicii de
transcriere medicală.
42. Cercetare medicală, laboratoare medicale,
servicii de cercetare medicală și farmaceutică,
furnizarea de informații despre cercetarea
științifică și medicală în domeniul farmaceutic și
al studiilor clinice, cercetare științifică în scop
medical, stocare electronică de dosare medicale,
furnizare de informații științifice în domeniul
tulburărilor medicale și tratamentelor aferente,
servicii de laborator pentru cercetări în domeniul
medicinei.
44. Consiliere în materie de sănătate, servicii
medicale și de sănătate, servicii de clinici
medicale și de sănătate, furnizare de informații
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în materie de sănătate prin telefon, servicii
medicale, închirierea echipamentelor medicale,
servicii de asistență medicală pentru oameni,
consultanță privind asistența medicală oferită
de doctori și de alt personal medical
specializat, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de un
laborator medical, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii spitalicești,
închiriere de echipamente pentru spital, servicii
furnizate de spitale private, chirurgie.
45. Servicii de consultanță în materie de
sănătate și siguranță, furnizare de servicii
pentru sprijinirea pacienților, oferite pacienților
din spitale și din instituții de îngrijire pe termen
lung.

───────

(210) M 2020 08771
(151) 04/12/2020
(732) ATELIERUL PESCĂRESC

SRL, SOS. SALAJ NR.363,
BL. 10-11, AP. 3, CORP 11,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR. 115, SECTOR 1,
010497, ROMANIA

(540)

ATELIERUL PESCĂRESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.09.01

(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, in special peste si produse din

peste, fructe de mare (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 comerț cu amănuntul şi/
sau cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2020 08772
(151) 04/12/2020
(732) URBAN FITNESS & GYM SRL,

SOS. SALAJ NR.363, BL. 10-11,
CORP 11, SUBSOL, SPATIUL
COMERCIAL NR. 5, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR. 115, SECTOR 1,
010497, ROMANIA

(540)

URBAN Fitness & Gym

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

41. Educaţie şi divertisment, sport şi fitness,
educaţie fizică, cursuri de educaţie fizică, servicii
furnizate de către cluburile de fitness, furnizare
de instalaţii pentru săli de sport, organizare de
demonstraţii sportive, furnizare de servicii de
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săli şi cluburi de sport, antrenament sportiv,
organizare de evenimente sportive, competiţii şi
turnee sportive, instruire şi educaţie cu privire la
sport, antrenamente cu greutăţi, body-building,
gimnastică aerobică, exerciţii fizice, reabilitare
fizică, dietă, alimentaţie, concursuri de aerobic,
coordonarea antrenamentelor de fitness, cursuri
de instruire privind menţinerea formei fizice,
servicii de consiliere pentru menţinerea condiţiei
fizice, furnizarea de echipamente şi de cursuri de
pregătire în domeniul exerciţiilor fizice, rezervare
de instalaţii pentru activităţi fizice, furnizarea de
instalaţii pentru exerciţii fizice în grup, coaching
sportiv, servicii ale unui antrenor personal
(fitness).

───────

(210) M 2020 08773
(151) 04/12/2020
(732) HIDROAGRIFER, STR. DR. PETRE

HERESCU NR. 12, SECTOR 5, 5,
ROMANIA

(540)

HafPompe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.03

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.
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.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 08775
(151) 04/12/2020
(732) A.R.P.C.F. ASOCIATIA ROMANA

DE PSIHANALIZA DE CUPLU SI
FAMILIE, STR. ICOANEI NR. 84,
CORP B,, ET. 1, AP.2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
A5, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ARPCF

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.07.01; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.08

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

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
servicii de cercetare și informații de piață.
41. Furnizare de cursuri educaționale, servicii
educative și de instruire.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
mentală, psihiatrie, servicii de psihologie, servicii
de psihologie oferite individual sau grupurilor,
servicii de asistență medicală pentru oameni.

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

(591) Culori revendicate: verde deschis, 
verdeînchis, alb

───────
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(210) M 2020 08776
(151) 04/12/2020
(732) SC EDITURA CUVÂNTUL SRL,

STR. EFORIE NR. 8, ETAJ 2,
AP.13, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Cuvântul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11

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

9. Agende digitale, agende electronice, agende
personale electronice, agende organizatoare
electronice, aparate de comunicatie fără fir,
aparate de comunicare prin satelit, aparate
de comunicare cu fir, aparate de comunicaţii
portabile, aparate de redare a imaginii,
aparate de transmis sunete, date sau imagini,
aparate de transmisie în rețea, aparate de
transmitere de imagini, aparate electrice de
comunicații, aparate pentru descărcarea de
date, de materiale audio și video de pe
internet, aparate pentru învățământ și instruire,
aparate și instrumente multimedia, aparate
si instrumente electronice de instruire şi
didactice, aplicație software pentru servicii de
rețele sociale prin internet, aplicații educative
pentru tablete, aplicaţii mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de informații, aplicații software, aplicații software
pentru telefoane mobile, asistente personale
digitale (PDA), baze de date (electronice),
baze de date electronice înregistrate pe
suporturi informatice, benzi înregistrate, benzi
video, buletine informative descărcabile, buletine
informative (electronice), carduri de memorie,
carduri de memorie secure digital (SD), carduri
de memorie USB, cărți audio, cartele video,

cărți digitale pentru descărcare de pe internet,
cărți electronice, cărți electronice descărcabile,
cărți înregistrate pe bandă, casete audio digitale,
casete video, CD-uri audio, conținut media,
coperte pentru cititoare de cărți electronice, date
înregistrate electronic de pe internet, dicționare
electronice, discuri audio, discuri compacte de
date, discuri cu memorie, discuri goale, discuri
înregistrate cu conținut audio, discuri înregistrate
cu conținut video, discuri (înregistrări audio),
discuri laser preînregistrate, discuri optice,
discuri pentru stocarea de date, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, dispozitive cu
memorie, dispozitive de afișare, receptoare de
televiziune și dispozitive pentru film și video,
dispozitive de stocare de informații (electrice
sau electronice), echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere de date
înregistrate, fișiere digitale (podcast), fișiere
multimedia descărcabile, înregistrări video,
înregistrări musicale, înregistrări multimedia,
înregistrări magnetice, înregistrări digitale,
înregistrări audio, jurnale personale electronice,
materiale înregistrate, medii de stocare digitale,
memorie flash, memorii optice, memorii USB,
microfilme, netbook-uri (calculatoare), pachete
de software, organizatoare electronice, panouri
publicitare electronice, platforme de software de
calculator, playere multimedia, procesoare de
text, procesoare digitale de sunet, procesoare de
comunicații, programe de calculator multimedia
interactive, programe de calculator pentru
accesarea, răsfoirea şi căutarea în bazele de
date online, programe de calculator pentru
utilizarea internetului și a world wide web-
ului, publicații care pot fi descărcate, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicații electronice descărcabile sub formă
de ziare, publicații electronice descărcabile,
publicații electronice înregistrate pe suport
computerizat, publicații săptămânale ce pot fi
descărcate în format electronic de pe internet,
reviste electronice, servere pentru baze de date
informatizate, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
de blog-uri, software de calculator care poate fi
descărcat prin intermediul rețelelor informatice
globale, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software de
calculator pentru divertisment, software de
comunicare, rețelizare și rețele sociale, software
de divertisment interactiv, software pentru
mijloace de comunicare și pentru publicare, table
electronice de scris, transmițătoare video, ziare
electronice descărcabile.
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16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, afişe,
instrumente pentru scriere, obiecte de
artă şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, agende, albume,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
almanahuri, ambalaje, anuare, bannere, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, blocknotesuri, broşuri, caiete, calendare,
cataloage, materiale pentru desen, fluturaşi
publicitari, formulare, felicitări, registre, manuale,
ghiduri, buletine de ştiri (materiale tipărite),
publicaţii periodice, ziare, reproduceri grafice,
reviste, buletine informative, reprezentări
grafice, postere, materiale tipărite, publicaţii
tipărite, panouri publicitare din hârtie sau carton,
fotografii (tipărite), ilustraţii, cărţi de scris sau de
colorat, cărţi tipărite, huse, coperţi şi dispozitive
de strângere sau fixare a hârtiei, de exemplu,
dosare pentru documente, clipsuri pentru bani,
suporturi pentru carnetele de cecuri, agrafe
de birou, suporturi pentru paşapoarte, albume,
cărţi postale, ştampile, materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), cărţi de scris.
41. Academii (educație), activități culturale,
activități de divertisment, sportive și
culturale, adaptări și montaje cinematografice,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
concursuri, administrare (organizare) de
activități culturale, analiza rezultatelor și datelor
testelor cu caracter educativ pentru terți,
asistență profesională individualizată (coaching),
ateliere de formare, consultanță editoriala,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, coordonare de
convenții, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de evenimente de divertisment,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
cursuri de instruire în elaborarea bazelor de
date, cursuri de instruire scrise, divertisment de
tipul concursurilor de ortografie, divertisment,
divertisment pe internet, editare de cărți și
recenzii, editare de filme (fotografice), editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de
texte scrise, editare de publicații, editare de
texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, elaborare de materiale educative, formare
în domeniul întreținerii procesoarelor de text,
formare complementară, fotoreportaje, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, furnizare

de divertisment prin intermediul unui site,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații
referitoare la cărți, furnizare de informații
referitoare la sport, furnizare de informații
referitoare la programe de televiziune, furnizare
de informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
publicațiilor, furnizare de știri referitoare la
sport, furnizarea de buletine informative on-line
în domeniul divertismentului sportiv, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizare online de
benzi desenate și romane grafice care nu pot
fi descărcate, furnizarea de informații referitoare
la activitatea editoriala, furnizarea de tutoriale
online, furnizarea de publicații electronice, care
nu pot fi descărcate, furnizarea de recenzii
on-line pentru cărți, informare în legătură cu
activități culturale, informații bibliografice, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, microeditare, montajul benzilor
video, organizare de cicluri de conferințe,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor, organizare de
conferințe, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizare de webinare,
organizarea de congrese în scopuri culturale,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de conferințe în scopuri recreative,
organizarea de concursuri cu întrebări și
răspunsuri, planificare de conferințe cu scopuri
educative, planificare de seminare în scopuri
educaționale, pregătire și instruire, pregătirea de
texte pentru publicare, pregătirea programelor
de știri pentru difuzare, producție audio, video și
multimedia și fotografie, producție de prezentări
audiovizuale, producție de înregistrări video,
publicare de buletine informative, publicare
de broșuri, publicare de broșuri cu informații
despre programele de televiziune, publicare
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de anuare imprimate (de tip pagini aurii),
publicare de calendare de evenimente, publicare
de cărți, publicare de cărți audio, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți și periodice electronice
online, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți și recenzii, publicare
de cărți și reviste, publicare de cataloage,
publicare de documente, publicare de fișe
informative, publicare de jurnale, publicare
de lucrări științifice, publicare de manual,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de materiale tipărite, altele decât
textele publicitare, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, publicare
de periodice și cărți în format electronic,
publicare de publicații periodice, publicare de
reviste, publicare de recenzii, publicare de
reviste electronice, publicare de reviste și cărți,
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 multimedia, publicare multimedia a
jurnalelor, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia a ziarelor, publicare
multimedia de cărți, publicare multimedia de
materiale tipărite, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, publicare și editare
de cărți, publicare și editare de materiale
tipărite, publicarea de materiale multimedia
online, redactare de texte, redactarea de texte,
altele decât cele publicitare, scriere și publicare
de texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de agenție literară, servicii jurnalistice, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, publicare multimedia de reviste, cărţi,
jurnale și ziare.

───────

(210) M 2020 08778
(151) 04/12/2020
(732) RE7 AGENTIA DE PROMOVARE

ONLINE SRL, STR. SG. TACHE
GHEORGHE NR. 13, CAMERA
1, BL. 17, SC. 8, ET. 1, AP. 286,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041501,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

re7consulting

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 27.07.11; 29.01.11

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

9. Software, software de comerț electronic și
plăți electronice, software pentru optimizarea
costului pe clic (pay-per-click).
35. Servicii de publicitate și marketing on-line,
servicii de publicitate și marketing furnizate
prin intermediul rețelelor sociale, furnizare
de informații comerciale în domeniul social
media, producție de materiale publicitare, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, publicitate de tip pay-per-click (PPC).
41. Cursuri de formare în planificare strategică
referitoare la publicitate, promovare, marketing și
afaceri.
42. Cercetări în domeniul social media, servicii
de proiectare de site-uri web, servicii de
dezvoltare de site-uri web.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu 
(PantoneFF6600)
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(210) M 2020 08779
(151) 04/12/2020
(732) AKTIV-POWER SRL, BUCURESTI-

URZICENI, NR.38A, ET. 1,
CAMERA 16, JUD. ILFOV,
AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CAMPINA pentru
gospodaria ta

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

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
combustibili şi materiale pentru iluminat.
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.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri.
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 şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor.
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.

───────

(210) M 2020 08780
(151) 04/12/2020
(732) S.C. CASA DE VINURI BECIU

S.R.L., STR. CONSTANTIN
ROBESCU, SAT BECIU, JUD.
VRANCEA, VARTESCOIU, 627406,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

CASA DE VINURI BECIU

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

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

33. Vin.
───────
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(210) M 2020 08782
(151) 04/12/2020
(732) S.C. CASA DE VINURI BECIU

S.R.L., STR. CONSTANTIN
ROBESCU, SAT BECIU, JUD.
VRANCEA, VARTESCOIU, 627406,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

CASA BECIU WINERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

33. Vin
───────

(210) M 2020 08785
(151) 04/12/2020
(732) CRISTIAN - IONUT BESLIU, BLD.

GARII NR.4, BL.15, SC.D, AP.16,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500203,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR.12-14, BRASOV, 500117,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Besliu SERVICII FUNERARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.07; 05.01.05; 29.01.12

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

6. Plăci funerare din metal, stele funerare
metalice, monumente funerare din metal,
crucifixuri din metale comune, altele decât
articole de bijuterie.
19. Pietre funerare, monumente funerare
nemetalice, stele funerare nemetalice, plăci
funerare nemetalice, plăci funerare din marmură,
beton.
20. Sicrie și urne funerare, plăci funerare din
plastic, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace

(591) Culori revendicate: galben, 
portocaliu,vişiniu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

435

electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere.
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală

───────

(210) M 2020 08786
(151) 04/12/2020
(732) CRISTIAN - IONUT BESLIU, BLD.

GARII NR.4, BL.15, SC.D, AP.16,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500203,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR.12-14, BRASOV, 500117,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 29.01.12

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

6. Plăci funerare din metal, stele funerare
metalice, monumente funerare din metal,
crucifixuri din metale comune, altele decât
articole de bijuterie
19. Pietre funerare, monumente funerare
nemetalice, stele funerare nemetalice, plăci
funerare nemetalice, plăci funerare din marmură,
beton
20. Sicrie și urne funerare, plăci funerare din
plastic, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirituală

───────

(591) Culori revendicate: vişiniu, galben,
portocaliu
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(210) M 2020 08787
(151) 04/12/2020
(732) LIVIU DAVID, STRADA CAIMATEI

10, CORP D, PARTER, CAMERA
10, SECTOR 2, BUCURESTI,
030923, ROMANIA

(540)

Poonga
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Genți de voiaj și de transport

───────

(210) M 2020 08788
(151) 05/12/2020
(732) MNEMOS SRL, STR. DECEBAL

NR. 75, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

SYNAPSA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software, aplicații software, software
integrat, software mobil, aplicații software
descărcabile, pachete de software, software
pentru inventariere, software pentru birouri,
software de contabilitate, software pentru
planificare, software pentru întreprinderi,
software pentru reportare, software pentru
fabricație, software pentru tablete, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, software pentru gestiunea
documentelor, software pentru cloud computing,
aplicații software pentru web, software pentru
automatizarea documentelor, software interactiv
pentru afaceri.
42. Software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2020 08789
(151) 05/12/2020
(732) VANGARDIO RESIDENCE SRL,

STR. CONDURACHE GHEORGHE
NR. 8, PARTER, CAMERA 2,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 042078,
ROMANIA

(540)

VANGARDIO RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.01; 27.05.17

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

36. Servicii imobiliare.
───────

(210) M 2020 08791
(151) 06/12/2020
(732) FIZZY BOMB SRL, STRADA

SABINELOR NR. 2, BL. 2, SC. B,
ET. 6, AP. 71, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIEȘTI, 100441, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

FIZZY BOMB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de
toaletă nemedicinale, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, produse cosmetice, produse
cosmetice nemedicinale, produse cosmetice
pentru copii, produse cosmetice pentru vânzare
sub formă de kit, produse cosmetice și preparate
cosmetice, preparate nemedicamentoase de
îngrijire a corpului, preparate cosmetice pentru
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baie și pentru duș, produse cosmetice pentru
piele, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru baie, preparate pentru duș, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, produse
cosmetice, produse cosmetice colorate pentru
copii, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse cosmetice pentru
uz personal, săruri de baie, săruri de baie
(nemedicinale), săruri pentru baie nemedicinale,
săruri de baie parfumate, săruri de baie (nu de
uz medical), săruri pentru baie, altele decât cele
pentru uz medical, bile efervescente de baie,
spumant de baie, săpunuri, săpunuri parfumate,
săpunuri pentru mâini, geluri pentru duș, geluri
cu săpun.

───────

(210) M 2020 08792
(151) 06/12/2020
(732) VENUS MED SRL, STR.

ECATERINA TEODOROIU 50 A,
JUDEȚUL CLUJ, DEJ, 405200,
CLUJ, ROMANIA

(540)

VENUS MED

(531) Clasificare Viena:
05.05.16; 26.01.02; 27.05.01; 29.01.14

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

44. Furnizare de servicii medicale.
───────

(210) M 2020 08793
(151) 07/12/2020
(732) ANDREI BUNGHEZ, STRADA

SONDELOR 62A-62S, AP. 25,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100272, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

School Nuggets
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizarea de instruire online.

───────

(210) M 2020 08794
(151) 07/12/2020
(732) PARIGO BET SRL, STR.

ARHITECT DUMITRU HARJEU
NR. 59G, CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

parigo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
9. Terminale de pariuri, electronice,
distribuitoare de bilete.
10. Buletin de informare în domeniul jocurilor de
noroc, bilete.
28. Bilete de loterie, Aparate pentru jocurile de
noroc, echipamente pentru jocurile de noroc,
aparate pentru jocuri, jocuri de societate, lozuri
răzuibile pentru jocurile de tip loterie.
35. Publicitate, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, servicii de promovare.

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#0aafcb), roz (HEX #db607c), mov
(HEX #e0afcc), negru (591) Culori revendicate: albastru, galben, 

             alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

438

41. Organizarea de loterii, furnizarea de facilități
pentru jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc,
servicii de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, organizarea de evenimente de
divertisment.
42. Crearea de site-uri web.

───────

(210) M 2020 08795
(151) 07/12/2020
(732) FLORIN ȘTIOLICĂ, STR.

ZAMBILELOR NR. 9, BL. 63,
SC. 1, ET. 4, AP. 18, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOR DE DOR -
VOCEA DIASPOREI

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 08796
(151) 07/12/2020
(732) FLORIN ȘTIOLICĂ, STR.

ZAMBILELOR NR. 9, BL. 63,
SC. 1, ET. 4, AP. 18, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRUSTUL MEDIA ANIMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 08797
(151) 07/12/2020
(732) POENARU CONSTANTIN-

COSMIN, STR. SOLD. ENE
MODORAN NR. 9, BL. M88, SC.
2, ET. 3, AP. 77, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GiftIdea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
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).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 08798
(151) 07/12/2020
(732) EXTRAVAGANZA RADIO SRL,

BULEVARDUL PIPERA NR. 1-IA,
CORP A, ET. 9, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

629 EXTRAVAGANZA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
9. Suporturi cu înregistrări audio, video,
programe informatice, aparate şi echipamente
pentru înregistrarea, stocarea, transmiterea,
receptarea sau reproducerea sunetelor,
imaginilor şi/sau video, aparate şi echipamente
pentru studiouri de producţie cinematografică
sau foto, aparate şi echipamente pentru
laboratoare de procesarea imaginii şi sunetului,
publicaţie electronică on-line, descărcabilă,
conţinut mediat, date înregistrate electronic,
date înregistrate electronic de pe internet,
date înregistrate pe suport magnetic,
fişiere multimedia, descărcabile, software de
calculator pentru comanda de la distanţă
a telefoanelor şi posturilor radiotelefonice,
radio fără fir în bandă largă, emiţătoare
de radiodifuziune, aparate de transmisie
pentru radiodifuziune, aparate de transmisie şi
recepţie pentru radiodifuziune, antene radio,
antene pentru semnale radio, cabluri pentru
relee radio, componente de radio-frecvenţă,
antene terestre de frecvenţă radio, antene

pentru transmisie de unde radio, programe
de calculator, descărcabile (downloadable
software), programe de calculator înregistrate
(recorded software).
35. Publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de clipuri publicitare pentru radio,
producţie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, calcularea cotei de audienţă
pentru emisiuni de radio şi televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenţie specializată în publicitate prin radio
şi televiziune, servicii de publicitate furnizate
de o agenţie de publicitate la radio şi la
televizor, difuzare de anunţuri, difuzare de
materiale publicitare, difuzare de informaţii
comerciale, difuzare de anunţuri publicitare,
difuzare de materiale publicitare, difuzare de
date privind afacerile, difuzare de informaţii de
afaceri, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzare
de materiale publicitare pentru terţi, difuzare
de anunţuri publicitare prin internet, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, difuzarea
de anunţuri publicitare şi anunţuri comerciale,
difuzare de anunţuri publicitare prin reţele de
comunicaţii online, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing şi publicitare, difuzare de
materiale publicitare pentru terţi, printr-o reţea de
comunicaţii on-line pe internet.

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

38. Radiocomunicaţii, radiocomunicaţii mobile,
radiodifuziune şi transmitere de programe radio,
servicii  de  radiodifuziune,  radiodifuziune 
sonoră digitală,  transmisie  radio  prin  cablu, 
transmisie  de programe  radio,  difuzare  de 
programe  radio, servicii  de  comunicaţii 
radiotelefonice,  furnizare de  instalaţii  pentru 
recepţie radio şi transmisieradio, furnizare de
comunicaţii  prin  radio, servicii  de  informare 
prin radio,  comunicare  de date  prin  radio, 
transfer  de  date  prin  radio, transfer  de 
informaţii  prin  radio,  transmisie de  informaţii 
prin radio, transmisie şi  recepţie prin radio, 
difuzare  de  programe  prin  radio, difuzarea  la 
radio  şi  televiziune,  operarea echipamentului 
pentru  radiodifuziune  sonoră, servicii  de 
comunicaţii  prin  radiofrecvenţă, furnizare  de 
informaţii  despre  radiodifuziune, servicii  de 
informare  privind  radiodifuziunea, servicii  de 
reţele  de  radiocomunicaţii,  difuzare de 
informaţii  financiare  prin  radio,  radiodifuziune
de filme cinematografice pe internet, servicii
de radiocomunicaţii de bandă largă, furnizare
de servicii de radio mobil privat, servicii
de comunicaţii radio în bandă îngustă,
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servicii de comunicaţii radio în bandă largă,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
transmitere de programe radio şi de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune şi
radio prin reţele de cablu sau fără fir, difuzare
radiofonică de informaţii şi alte programe,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, furnizare de echipamente de
radiodifuziune pentru spaţii exterioare, închiriere
de instalaţii de radiodifuziune sonoră şi vizuală,
servicii de radiodifuziune sonoră, vizuală şi prin
cablu, radiodifuziune de conţinut audiovizual
şi multimedia pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video
la cerere şi de televiziune cu plată, difuzare
de programe de radio şi televiziune interactive,
difuzare de programe de radio şi televiziune,
inclusiv prin reţele de cablu, emisiuni de ştiri
(transmisii), difuzarea de muzică, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzicali' în format
MP3 pe internet.
41. Servicii de montaj de programe radiofonice,
producţia de emisiuni radiofonice, divertisment
de radio şi televiziune, prezentare de programe
de radio, producţii de film, televiziune şi
radio, servicii de divertisment radiofonice prin
internet, producţie şi prezentare de programe
de radio, planificarea programelor de radio şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio
şi televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
intermediul radioului, pregătire de programe
radiofonice şi de televiziune, emiterea simultană
a unor programe radio pe mai multe posturi,
operarea de echipamente video şi audio
pentru producţia de programe radiofonice şi
de televiziune, emisiuni de radio (programare),
concerte muzicale pentru radio, divertisment
muzical, spectacole muzicale, reprezentaţii de
muzică live, organizare de divertisment muzical,
reprezentaţii muzicale în direct, organizare de
evenimente muzicale, organizare de spectacole
muzicale, servicii de mixare muzicală, producţie
de înregistrări sonore şi muzicale, organizare
de spectacole vizuale şi muzicale, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
reprezentaţii în direct susţinute de grupuri
muzicale, concerte în direct susţinute de formaţii
muzicale, spectacole în direct susţinute de trupe
muzicale, furnizare de muzică digitală de pe site-
uri web de internet cu muzică în format mp3,
prezentare de spectacole în direct ale formaţiilor
muzicale, prezentare în direct de producţii
muzicale de crăciun, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe internet, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web de pe internet cu muzică în format mp3,

selectare şi compilare de muzică preînregistrată
în vederea difuzării de către terţi, punerea la
dispoziţie de muzică digitală (fără posibilitatea de
descărcare) pe internet, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susţinute de o formaţie muzicală,
furnizare de muzică digitală (care nu poate fi
descărcată) pentru site-uri web f mp3 de pe
internet.

───────

(210) M 2020 08799
(151) 07/12/2020
(732) EXTRAVAGANZA RADIO SRL,

BULEVARDUL PIPERA NR. 1-IA,
CORP A, ET. 9, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

EXTRAVAGANZARADIO.COM
-the finest music selection-

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 16.01.25; 29.01.13

clase:
9. Suporturi cu înregistrări audio, video,
programe informatice, aparate și echipamente
pentru înregistrarea, stocarea, transmiterea,
receptarea sau reproducerea sunetelor,
imaginilor și/sau video, aparate și echipamente
pentru studiouri de producție cinematografică
sau foto, aparate și echipamente pentru
laboratoare de procesarea imaginii și sunetului,

(591) Culori revendicate: albastru, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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publicație electronică on-line descărcabilă,
conținut media, date înregistrate electronic,
date înregistrate electronic de pe internet,
date înregistrate pe suport magnetic,
fișiere multimedia descărcabile, software de
calculator pentru comanda de la distanță
a telefoanelor și posturilor radiotelefonice,
radio fără fir în bandă largă, emițătoare
de radiodifuziune, aparate de transmisie
pentru radiodifuziune, aparate de transmisie și
recepție pentru radiodifuziune, antene radio,
antene pentru semnale radio, cabluri pentru
relee radio, componente de radio- frecvență,
antene terestre de frecvență radio, antene
pentru transmisie de unde radio, programe
de calculator descărcabile (downloadable
software), programe de calculator înregistrate
(recorded software).
35. Publicitate radiofonică, producție de reclame
radio, publicitate radio și de televiziune,
producție de clipuri publicitare pentru radio,
producție de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, calcularea cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, producție
și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio
și televiziune, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, difuzare de anunțuri, difuzare de
materiale publicitare, difuzare de informații
comerciale, difuzare de anunțuri publicitare,
difuzare de materiale publicitare, difuzare de
date privind afacerile, difuzare de informații de
afaceri, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, difuzare
de anunțuri publicitare prin internet, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea de
comunicații on-line pe internet.

41. Servicii de montaj de programe radiofonice,
producția de emisiuni radiofonice, divertisment
de radio și televiziune, prezentare de programe
de radio, producții de film, televiziune și
radio, servicii de divertisment radiofonice prin
internet, producție și prezentare de programe
de radio, planificarea programelor de radio și
de televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, servicii.de educație furnizate prin
intermediul radioului, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, emiterea simultana
a unor programe radio pe mai multe posturi,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, emisiuni de radio (programare),
concerte muzicale pentru radio, divertisment
muzical, spectacole muzicale, reprezentații de
muzică live, organizare de divertisment muzical,
reprezentații, muzicale în direct, organizare de
evenimente muzicale, organizare de spectacole
muzicale, servicii de mixare muzicală, producție
de înregistrări sonore și muzicale, organizare

38. radiocomunicații, radiocomunicații mobile,
radiodifuziune  și  transmitere  de  programe 
radio, servicii de radiodifuziune,  radiodifuziune 
sonoră  digitală,  transmisie radio  prin  cablu,
transmisie  de programe  radio,  difuzare  de 
programe  radio, servicii  de  comunicații 
radiotelefomce,  furnizare de  instalații  pentru 
recepție  radio  și  transmisieradio,  furnizare 
de comunicații  prin  radio, servicii  de  
informare  prin  radio,  comunicare  de date  
prin  radio, transfer de  date prin  radio, transfer 

de  informații prin radio, transmisiede informații
prin radio, transmisie și recepție   prin  radio,
difuzare  de  programe  prin  radio, difuzarea  la 
radio  și  televiziune,  operarea echipamentului 
pentru  radiodifuziune  sonoră, servicii  de 
comunicații  prin  radiofrecvență, furnizare  de 
informații  despre  radiodifuziune, servicii  de 
informare  privind  radiodifuziunea, servicii  de 
rețele  de  radiocomunicații,  difuzare de 
informații  financiare  prin  radio,  radiodifuziune
de filme cinematografice pe internet, servicii
de radiocomunicații de bandă largă, furnizare
de servicii de radio mobil privat, servicii
de comunicații radio în bandă îngustă,
servicii de comunicații radio în bandă largă,
difuzare de programe radio și de televiziune,
transmitere de programe radio și de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune și
radio prin rețele de cablu sau fără fir, difuzare
radiofonică de informații și alte programe,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, furnizare de echipamente de
radiodifuziune pentru spații exterioare, închiriere
de instalații de radiodifuziune sonoră și vizuală,
servicii de radiodifuziune sonoră, vizuală și prin
cablu, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video
la cerere și de televiziune cu plată, difuzare
de programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de programe de radio și televiziune,
inclusiv prin rețele de cablu, emisiuni de știri
(transmisii), difuzarea de muzică, furnizarea
accesului la site-uri web cu muzică în format mp3
pe internet.
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de spectacole vizuale și muzicale, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
reprezentații în direct susținute de grupuri
muzicale, concerte în direct susținute de formații
muzicale, spectacole în djrect susținute de trupe
muzicale, furnizare de muzică digitală de pe site-
uri web de internet cu muzică în format mp3,
prezentare de spectacole în direct ale formațiilor
muzicale, prezentare în direct de producții
muzicale de crăciun, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe internet, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web de pe internet cu muzică în format mp3,
selectare și compilare de muzică preînregistrată
în vederea difuzării de către terți, punerea la
dispoziție de muzică digitală [fără posibilitatea de
descărcare] pe internet, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
furnizare de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) pentru site-uri web mp3 de pe
internet.

───────

(210) M 2020 08800
(151) 07/12/2020
(732) A&P ITALIAN

PHARMECEUTICALS SRL, CALEA
RAHOVEI 266-268, BL. CORP 61,
ET. 3, CAMERA 11, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ProTech one
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală, 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, aparate și instrumente
medicale și veterinare.

───────

(210) M 2020 08801
(151) 07/12/2020
(732) ALIN CHIU, STR. BERNA NR. 21,

SAT MOȘNIȚA NOUĂ, JUD. TIMIS,
COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA ARINOVA, STR.
CORIOLAN PETREANU NR. 28,
JUD. ARAD, ARAD, 310151, ARAD,
ROMANIA

(540)

DOR DE HAȚEG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.02; 29.01.13

clase:
29. Fructe conservate, congelate, uscate, fierte,
fructe glazurate, gemuri, dulcețuri și compoturi.
35. Servicii de prezentare, de publicitate în toate
mediile de comunicare și vânzare a produselor
din fructe, prin intermediul magazinelor și
a lanțurilor de magazine, prin intermediul
autonomatelor de vânzare de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, online, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de expoziții și târguri în scop
comercial și/sau de publicitate, servicii de agenții
de import-export.

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

443

43. Servicii de cazare temporară, servicii oferite
de hoteluri, pensiuni, moteluri, case și tabere
de vacanțe, închirieri de săli pentru diferite
evenimente, servicii de furnizare de alimente și
băuturi, servicii oferite de restaurante, de baruri,
de cafenele, de bufet, de catering.

───────

(210) M 2020 08802
(151) 07/12/2020
(732) ANA PAN SA, BULEVARDUL

DIMITRIE POMPEIU NR. 5C, LOT
2A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SPANAKOPITA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), agenți de legare pentru înghețată,
biscuiți/ fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), hrișcă, procesată,
făină de hrișcă, bulgur, chifle dulci, burritos,
pudră de tort, cocă de tort/aluat de tort,
glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri,
zahăr candel cristalizat, bomboane de decor
pentru torturi, caramele (dulciuri)/caramele
(bomboane), preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, băuturi
pe bază de mușețel, sandvișuri cu brânză
(sandvișuri), cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorțișoară (mirodenie), băuturi din cacao cu
lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de
cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, produse de cofetărie pentru
decorarea pomilor de Crăciun, produse de
cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, fulgi de
porumb, biscuiți sărați și uscați (crackers), cremă
din ouă și lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat dulce de leche (dulceață
de lapte), colțunași pe bază de făină, fondante
(produse de cofetărie), feluri de mâncare uscate
prin înghețare, având ca principal ingredient

orezul/feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient orezul, feluri de mâncare
uscate prin înghețare, având ca principal
ingredient pastele /feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient pastele,jeleuri de
fructe (produse de cofetărie ), coulis de fructe
(sosuri), turtă dulce, halva, batoane de cereale
bogate în proteine,porumb uscate și tratate,
înghețată, ceai cu gheață, clătite kimchi, lipii pe
bază de cartof, dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiți cu malț, plăcinte cu carne,
glazură oglindă, mâncăruri preparate pe bază de
tăiței, noodles, făini de nuci, clătite sărate, onigiri,
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, biscuiți petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
pudre pentru fabricarea înghețatei, praline,
budinci,quiche (tartă), quinoa procesată, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez
pentru uz culinar, gustări pe bază de orez,
sandvișuri, produse de asezonare, biscuiți din
orez, sorbeturi (înghețate/șerbeturi (înghețate),
tăiței soba, pâine fără gluten, profiterol, cornuri,
pateuri cu ciocolată, ceai din alge kelp, cremă
de zahăr ars, amestecuri de aluat nefermentat,
napolitane din hârtie comestibilă, macarons din
nucă de cocos, înghețate pe băț, nuga, miso,
spaghete, mirodenii, pachețele de primăvară,
sushi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză),
tacos, tapioca, tarte, tortillas, tăiței udon, pâine
nedospită, vafe belgiene, iaurt înghețat (produse
de cofetărie înghețate).

───────
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(210) M 2020 08803
(151) 07/12/2020
(732) ALINA CODRUȚA PĂCURAR,

STR. EMIL PALADE NR. 30,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

SECRETIST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 14.05.02; 14.05.15

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

3. Parfumuri.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, bijuterii prețioase, ceasuri.
18. Piei de animale, umbrele şi parasolare, piele
sintetică, piele sau imitație de piele, portmonee
de piele, portofele din piele, poșete din piele,
genți din piele, serviete din piele, blană artificială.
24. Lenjerie de uz casnic.
25. Veste de piele, geci din piele, pantofi din
piele, rochii din piele, lenjerie de damă, jachete
de blană, manșoane de blană, haine și jachete
de blană, articole de îmbrăcăminte confecționate
din blană.
35. Publicitate, administrație comercială,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, 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 online referitoare la
genți de mână.
42. Design industrial, design de ambalaje,
design pentru magazine, design vestimentar
pentru terți.

───────

(210) M 2020 08804
(151) 07/12/2020
(732) VOCI PENTRU DEMOCRAȚIE ȘI

JUSTIȚIE, STR. VLĂHIȚA NR. 1,
BL. PM18BIS, SC. 2, ET. 9, AP. 123,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032271,
ROMANIA

(540)

lege.n.dar GÂNDEȘTE LEGAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.04; 02.09.08;
02.01.23; 29.01.15

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

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

───────

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
negru, verde, roșu, alb
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(210) M 2020 08805
(151) 07/12/2020
(732) CORES GOMEZ ANGEL, B-DUL

CETĂȚII NR. 17, ET. 3, AP. 9,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

wartung

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 14.07.09;
15.07.01

clase:
1. Detergenți pentru uz industrial, medii de
creștere, îngrășăminte și produse chimice
folosite în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășăminte și produse chimice pentru
agricultură, horticultură și silvicultură.
2. Aditivi pentru vopsea sub formă de agenți
reducători, agenți de fixare pentru lacuri, aditivi
pentru vopsea sub formă de stabilizatori, diluanti
și agenți de îngroșare, coloranți și cerneluri,
strat de protecție, vopsele, coloranți, pigmenți și
cerneluri.
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă.
4. Lubrifianți și unsori industriale, ceară și
lichide, produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea prafului.

───────

(210) M 2020 08806
(151) 07/12/2020
(732) PHARMA SOLUTIONS &

PRODUCTION SRL, CALEA
VICTORIEI NR. 168, CAMERA 3,
ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

IMMUNO COV +
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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.
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.

───────

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08807
(151) 07/12/2020
(732) PHARMA SOLUTIONS &

PRODUCTION SRL, CALEA
VICTORIEI NR. 168, CAMERA 3,
ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

IMMUNO COV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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.
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 08808
(151) 07/12/2020
(732) PHARMA SOLUTIONS &

PRODUCTION SRL, CALEA
VICTORIEI NR. 168, CAMERA 3,
ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

IMMUNO COV DIABETICS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice de uz uman
şi veterinar, plasturi, materiale de pansat,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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.
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.

───────
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(210) M 2020 08809
(151) 07/12/2020
(732) CATALINA ROXANA

DRAGANOIU, BD. ION
MIHALACHE NR. 166, BL. 2,
SC. C, ET. 2, AP. 76, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DigiMathArt

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.05; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 04.01.04; 26.15.01;
26.05.01

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jocuri, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la software de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la software de
calculator, servicii de vanzare cu amanuntul in
legatura cu materiale tiparite, servicii de vanzare
cu ridicata in legatura cu materiale tiparite,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura
cu publicatii electronice descarcabile, servicii
publicitare pentru carti, servicii de comenzi
online, servicii de publicitate si marketing online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
grafică publicitară.
41. Instruire, instruire profesionala, organizare
de cursuri, educatie si instruire, organizare de
cursuri de instruire, furnizare de cursuri de
formare, coordonare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri educationale, cursuri de
formare, cursuri de formare avansata, ateliere de
formare, ateliere organizate în scopuri educative,
organizare de ateliere și seminare, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, publicare și
editare de materiale tipărite, împrumut de cărți și
de alte publicații, publicare electronică on-line de
periodice și cărți, servicii educaționale asistate
pe calculator, servicii educationale pentru copii,
cursuri în cadrul taberelor educative, furnizare de
cursuri educaționale în materie de informatică.

───────

(210) M 2020 08810
(151) 07/12/2020
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., STR.

VALEA LUPULUI NR. 1, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

SANYGEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinților și
pentru amprente dentare, dezinfectanți, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(591) Culori revendicate: negru, mov, 
albastru,  gri, alb, verde
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(210) M 2020 08811
(151) 07/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

one PENINSULA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în register.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker

imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Servicii de zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor.

───────

(210) M 2020 08812
(151) 07/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

one VERDI PARK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în register.
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36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Servicii de zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor.

───────

(210) M 2020 08813
(151) 07/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

one HERASTRAU PARK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de

afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în register.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Servicii de zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor.

───────
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(210) M 2020 08814
(151) 07/12/2020
(732) UNIVERSAL SOLUTION, STR.

POPA PETRE NR. 5, LOT. 6,
CAMERA NR. 2, ET. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

UNIVERSAL SOLUTION
Găsim soluţii! sau le creăm!

(531) Clasificare Viena:
26.01.09; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

───────

(210) M 2020 08816
(151) 07/12/2020
(732) GHEORGHE MOISESCU, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 81, ET. 7,
AP. 22, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

VOLARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
coniac, vodcă, digestive (lichioruri şi spirtoase),
băuturi distilate, băutură alcoolică distilată pe
bază de grâne, aperitive, spirtoase (băuturi).

───────

(210) M 2020 08818
(151) 07/12/2020
(732) SC METAV SA, STR. BIHARIA NR.

67-77, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ABOVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2020 08819
(151) 07/12/2020
(732) LAURENTIU LORENA PRIMO

SRL, STR. BUCEGI NR. 1B,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500053, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

SUNJOY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de încălzit, de ventilare şi de
distribuire a apei.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros, de asemenea prin intermediul platformelor
online si internet, de aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, a aparatelor de încălzit, de ventilare şi de
distribuire a apei, publicitate prin toate mijloacele
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
inclusiv online prin internet, rețele de socializare
sau prin intermediul unui site web specializat,

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

(591) Culori revendicate: verde (Pantone 
381C), gri (Pantone 424 C)
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administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, informații şi sfaturi comerciale, servicii
de asistență comercială și consultanță pentru
consumatori în legătură cu propriile produse sau
servicii.

───────

(210) M 2020 08820
(151) 07/12/2020
(732) CUSTOM-RIDE S.R.L., STR.

NICOLAE BALCESCU, NR. 164,
JUDETUL PRAHOVA, LOC.
MIZIL, ORAS MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Oh My COZO!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cozonaci, produse de patiserie și cofetărie.

───────

(210) M 2020 08822
(151) 07/12/2020
(732) DANIELA MIHAELA CHIRITA,

STR. MIHAIL SEBASTIAN NR.
141, BL. V-73, SC. 1, ET. 3, AP.
15, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ROYAL MEN BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul și ridicata
pentru articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
accesorii specifice, respectiv parfumuri, pixuri,
curele, portofele, port carduri, port vizit-uri,
șosete, eșarfe. batiste, cravate, papioane, brâuri,
butoni, nasturi, șireturi, băști, șepci, pălării.

───────

(591) Culori revendicate: gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 08824
(151) 07/12/2020
(732) AGENTIA DE PUBLICITATE

MANPRES SRL, SAT OSTRATU,
COMUNA CORBEANCA, CARTIER
PARADISUL VERDE, STRADA
VIOLETEI NR. 10, JUD. ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI-API SRL, STR. TURDA NR.
127, BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Ziarul News Ediție Națională
www.newsnational.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11;
26.04.18

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

9. Ziare electronice descărcabile.
16. Ziare, buletine de știri (materiale tipărite).
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 terți,
administrație comercială, servicii de promovare
şi de informare, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, informații şi sfaturi comerciale, servicii
de asistență comercială și consultanță pentru
consumatori în legătură cu serviciile prestate
proprii sau ale terților, servicii publicitare
privind ziarele, publicitate în reviste, broșuri
și ziare, organizare pentru dispunerea de
spațiu publicitar în ziare, furnizarea de spațiu
publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste, abonamente la ziare, inclusiv ziare
electronice, planificarea de abonamente la ziare,
administrarea abonamentelor la ziare, inclusiv
ziare electronice.
38. Servicii de agenții și ale agențiilor de știri și
de presă, transmitere electronică de știri.

41. Publicare de ziare, publicare multimedia a
ziarelor, publicare online de ziare electronice,
publicarea pe internet a unui ziar pentru clienți,
publicarea de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizarea online de publicații electronice
nedescărcabile sub formă de ziar, publicarea
de texte, servicii de reporteri de știri, difuzare
de reportaje de către agenții de știri, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet.

───────

(210) M 2020 08825
(151) 07/12/2020
(732) MINEL POPESCU, SAT ARICEŞTII

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

(540)

REFLEKS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

5. Preparate sanitare pentru scopuri medicale,
preparate sanitare pentru igiena personală,
dezinfectanţi, dezinfectanţi igienici, alcool pentru
scopuri farmaceutice, antiseptice, biocide,
virucide, preparate chimico-farmaceutice,
detergenţi pentru scopuri medicale, fungicide,
germicide, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice.

───────

RAHTIVANI NR. 707, JUD.
PRAHOVA, COM. ARICEŞTII
RAHTIVANI, PRAHOVA, ROMANIA
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(210) M 2020 08826
(151) 07/12/2020
(732) DORU-AURELIAN BORSAN,

STR. VULCAN NR. 18, AP. 1, JUD.
MURES, TÎRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

rua.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.15

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

9. Software care permite încărcarea,
descărcarea, accesarea, postarea, afișarea,
etichetarea, blogging-ul, difuzarea sau
furnizarea în alt mod de date sau informații în
format electronic pe internet sau prin intermediul
altui sistem de comunicare, software pentru
rețele sociale, pentru sincronizarea datelor
şi pentru gestionarea informațiilor personale,
aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software pentru expedierea
şi recepţia mesajelor electronice, graficelor,
imaginilor, conţinutului audio şi audiovizual
în reţele de comunicaţii globale, software
de calculator pentru colectarea, editarea,
organizarea, modificarea, transmisia, stocarea şi
împărţirea datelor şi informaţiilor, interfaţă pentru
aplicaţii (API) pentru software de calculator care
facilitează servicii online pentru reţele sociale,
crearea de aplicaţii de reţele sociale şi pentru
obţinerea de date, încărcare, descărcare, acces
şi administrare de date, software pentru motoare
de căutare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare de afaceri, servicii de
publicitate si distribuirea informatiei, si anume,
furnizarea de spatiu publicitar clasificat prin
rețelele globale de calculatoare, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, compilare si administrare de baze de

date computerizate on-line si de baze de date
pe care pot fi căutate informații, servicii de
cercetare şi informaţii de piaţă, facilitarea de
servicii de schimb şi de vânzare de servicii şi
produse ale terţilor prin calculator şi reţele de
comunicaţii, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
furnizarea de facilităţi online pentru a pune în
legătură vânzătorii cu cumpărătorii, servicii de
colaborări de afaceri în rețea.
38. Servicii de distribuire de poze şi de
distribuire video peer-to-peer, şi anume
transmisie electronică de fişiere cu poze
digitale, fişiere video şi conţinut audiovizual
între utilizatorii de internet, asigurarea accesului
online la baze de date, servicii de
telecomunicaţii, şi anume transmisie electronică
de date, mesaje, grafice, imagini, audio, video şi
informaţii, furnizarea de forumuri online privind
subiecte de interes general, furnizare de camere
de chat online, servicii de e-mail şi mesagerie
instant şi buletine informative electronice, servicii
de difuzare audio, de text şi video în reţele
de calculatoare sau de comunicaţii, şi anume
încărcarea, postarea, afişarea, modificarea,
etichetarea şi transmiterea electronică de date,
de informaţii, audio şi video, furnizarea accesului
la baze de date informatice în domeniul
relaţionării sociale, prezentării sociale şi al
întâlnirilor.
41. Educație, instruire, servicii de divertisment,
activități sportive și culturale, furnizarea de
servicii de registru informativ online incluzând
informatii referitoare la şi în ceea ce
priveşte viaţa persoanelor, interes general,
comunităţi virtuale, reţele sociale, punere în
comun de fotografii şi transmisie de imagini
fotografice, furnizare de baze de date de
calculator, electronice şi on-line în domeniul
divertismentului şi în domeniile grupurilor de
interes comunitare sau specializate, jurnale
electronice şi bloguri cu conţinut generat sau
specificat de utilizatori, servicii de publicare
electronică.
42. Furnizarea de servicii de aplicatii informatice
(ASP) incluzând software pentru a permite
postarea, prezentarea, afişarea, etichetarea,
blogging-ul, punerea în comun sau furnizarea
în alt mod de medii sau informaţii electronice
prin internet sau prin alte reţele de comunicaţii,
servicii computerizate, şi anume găzduire
de facilităţi online pe web pentru terţi cu
privire la organizarea şi coordonarea de
întâlniri, adunări şi discuţii interactive online,
servicii computerizate sub forma paginilor web
particularizate, care conţin informaţii definite
de utilizator, profiluri şi informaţi personale,

(591) Culori revendicate: galben, albastru,
roşu
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asigurarea utilizării de aplicaţii software prin
intermediul unui site web, servicii informatice,
şi anume crearea de comunităţi virtuale pentru
ca utilizatorii înregistraţi să organizeze grupuri şi
evenimente, să participe la discuţii, să primească
răspuns de la alte persoane şi să participe la
reţele sociale, de afaceri şi comunitare, servicii
informatice, respectiv găzduirea de facilităţi
electronice pentru terţi pentru organizarea şi
coordonarea de întâlniri, evenimente şi discuţii
interactive prin reţele de comunicaţii, furnizarea
de facilităţi online cu tehnologie care permite
utilizatorilor online să creeze profiluri personale
cu informaţii despre relaţionarea socială şi de
afaceri şi să transfere şi să distribuie astfel
de informaţii între mai multe facilităţi online,
furnizare de informaţii din indexuri şi baze
de date, cu funcţie de căutare, cu informaţii,
inclusiv text, documente electronice, baze de
date, informaţii grafice, informaţii fotografice
şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii, furnizare de
utilizare temporară de aplicaţii de software
nedescărcabil pentru reţelele sociale, crearea
unei comunităţi virtuale şi transmisie de conţinut
audio, video, cu imagini fotografice, text, grafice
şi date, furnizare de motoare de căutare pentru
a obține date prin rețele de comunicații, servicii
informatice de platforme online cu tehnologie
ce permite persoanelor fizice sau juridice să
iți creeze și să își gestioneze prezențele lor
online și să comunice cu utilizatorii online
informații și mesaje cu privire la activitățile,
produsele și serviciile lor și să se angajeze
în rețele sociale și colaborare și comunicare
în afaceri, furnizarea de facilități interactive
online pentru alte persoane, cu tehnologie care
permite utilizatorilor să își gestioneze rețelele
audio și vizuale și sociale online și conturile de
comunicare și colaborare pentru afaceri.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor,
anume servicii de prezentare, relaționare și
rețele sociale, servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile.

───────

(210) M 2020 08827
(151) 07/12/2020
(732) STEFIS PATTERNS SRL, STR.

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

(540)

STEFI`S LINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.15

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie

PUCHENI, NR. 139-149, BL. 6,
SC.1, AP.9, PARTER, CAMERA
1, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA
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intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie de corp, uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.

───────

(210) M 2020 08828
(151) 07/12/2020
(732) HADAD YOSEF, BDUL LIBERTATII

NR. 6, BL. 116, SC. 1, ET. 6, AP.
18, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

MACE EXPRESS

(531) Clasificare Viena:
19.03.09

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

clase:
29. Mâncăruri preparate pe bază de carne, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
bacon, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
gustări pe bază de carne, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, hamburgeri de carne, hamburgeri de
vită, produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne friptă, carne ambalată, pârjoale din carne,

gelatine de carne, înlocuitori de carne, paste
de carne, carne conservată, găluște (din carne),
pateuri din carne, extracte din carne, conserve
de carne, carne prăjită de pui, carne de porc
conservată, ragut (tocăniță cu carne), carne de
rață gătită, carne de curcan gătită, carne de
pește uscată, chili con carne (tocană de ardei
iute și carne), carne de vită preparată, umplutură
de carne pentru plăcinte, bucăți de carne de
pui, pastramă din carne de vită, produse din
carne de miel, concentrat din carne de vacă,
conserve de carne de pasăre, conserve din
carne de vânat, bulion de carne de vițel, pateuri
din carne de pui, chiftele din carne de vită,
hamburgeri din carne de pui, cârnați din carne
de pui, friptură de carne de porc, chiftele din
carne de pui, extracte de carne de pasăre,
pateuri pe bază de carne, înlocuitori de carne
de pasăre, produse confiate din carne de rață,
cassoulet (tocană de carne cu fasole), mâncăruri
congelate constând în principal din carne, roast
beef (friptură de carne la cuptor), grăsime din
carne de vită (pentru alimente), tocătură de
carne de vită cu porumb, carne fiartă în sos de
soia (tsukudani meat), carne de vită sărată și
conservată (corned beef), supe și baze de supă,
extracte din carne, galbi (mâncare pe bază de
carne la grătar), extrase aromate din friptură de
carne de vită, carne de vită gătită lent la cuptor
(pulled beef), carne de pui gătită lent la cuptor
(pulled chicken), mâncăruri preparate constând
în principal din carne de vânat, mâncăruri gătite
constând în principal din carne de pui, proteină
vegetală texturată formată pentru utilizare ca
înlocuitor de carne, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, aperitive
congelate constând în principal din carne de
pui, mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri gătite care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de rață,
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri preparate care conțin
în principal carne de curcan, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dak-galbi),
mâncare gătită constând în principal din carne
de vită prăjită fâșii și sos de soia fermentat
(sogalbi), mâncare gătită constând în principal
din legume fermentate, carne de porc și tofu
(kimchi-jjigae), mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, mâncare gătită constând în principal din
carne de pui și ginseng (samgyetang), tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), brânză rasă, brânză
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prelucrată, amestecuri de brânză, sosuri de
brânză, praf de brânză, creme de brânză, brânză
cu mucegai, brânză cu condimente, brânză albă
moale, brânză cu ierburi, înlocuitori de brânză,
preparate cu brânză de țară, gustări pe bază de
brânză, brânză cu conținut scăzut de grăsimi,
brânză sub formă de sosuri de înmuiat, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, compot de merișoare, compot de
mere, fructe deshidratate, fructe coapte, fructe
confiate, fructe uscate, fructe glasate, fructe
aromatizate, fructe fermentate, fructe glazurate,
fructe, gătite, pectină din fructe, fructe preparate,
cremă de fructe, cipsuri din fructe, salate de
fructe, pastă de fructe, praf de fructe, rulouri
de fructe, piureuri de fructe, gemuri din fructe,
marmelada din fructe, conserve de fructe.
30. Plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne tocată, plăcintă cu carne, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, mâncăruri
preparate sub formă de pizza, gustări care
constau în principal din pâine, produse pentru
gustări conținând în principal cereale, sosuri
pentru gustări, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), sosuri pentru ungere (de
uz alimentar), condimente alimentare pe bază
de ketchup și sos tip salsa, hamburgeri
fiind gătiți și introduși în chifle, produse de
cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie cu crema
spumă, drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie sub formă de tablete,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, nuci trase în ciocolată (produse de
cofetărie), ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, produse de cofetărie pe bază de
făină, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie înghețate sub formă
de acadea, produse de cofetărie cu aromă
de mentă (nemedicinale), gustări constând în
principal din produse de cofetărie, ingrediente
pe bază de cacao pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe

bază de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
ciocolată, ciocolată tartinabilă, ciocolată caldă,
ciocolată umplută, ciocolată aerată, ciocolată
granulată, esențe de ciocolată, fondue din
ciocolată, vafe din ciocolată, sirop de ciocolată,
ouă de ciocolată, paste de ciocolată, pudră
de ciocolată, bomboane cu ciocolată, cafea
cu ciocolată, marțipan din ciocolată, ciocolată
cu alcool, chipsuri de ciocolată, ciocolată cu
lapte, batoane de ciocolată, sandvișuri cu carne,
plăcinte fără carne, plăcinte cu carne, sosuri de
carne, arome preparate din carne, sendvișuri cu
carne de curcan, plăcinte cu carne de porc, sos
de carne de pui, biscuiți cu aromă de carne,
sanvişuri conţinând carne de pui, sandvișuri
cu carne de pui, plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte cu carne de pui, pelmeni (găluște
umplute cu carne), sos pentru carne pregătită la
grătar, garnituri asezonate pentru carne, pește,
vânat, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, produse de patiserie din legume și
carne, aluat de drojdie cu umpluturi care conțin
carne, plăcinte cu carne de pasăre sau de
vânat, produse pentru frăgezit carne, de uz
casnic, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, amestecuri de sucuri de
carne sub formă de granule, orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), produse de
patiserie conținând legume și carne de pasăre,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne
de vită), chifle fierte în aburi umplute cu carne
tocată (nikumanjuh), mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, prânzuri la cutie constând
din orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
pufuleți de brânză, sos cu brânză, prăjituri cu
brânză, biscuiți pentru brânză, hamburgeri cu
brânză, sandviș din brânză topită, biluțe de
brânză (snackuri), biscuiți cu aromă de brânză,
biscuiți cu ceapă sau brânză, biscuiti cu gust
de brânză, sandviș din brânză topită și șuncă,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
gustări din porumb expandat cu gust de brânză,
gustări alimentare cu cereale cu gust de brânză,
înghețată cu fructe, prăjituri cu fructe, brioșe
cu fructe, ceaiuri de fructe, biscuiți cu fructe,
pâini cu fructe, înghețată de fructe, fondante
(cofetărie), lemn dulce (cofetărie), șerbeturi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie și înghețate,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie cu înghețată, produse de
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cofetărie cu gheață, chipsuri de cofetărie pentru
copt, suc de fructe (produse de cofetărie), esențe
folosite pentru produse de cofetărie, sosuri
pentru gustări.
32. Apă tonică, apă plată, apă carbogazoasă,
apă minerală, apă potabilă, apă (băuturi),
apă îmbuteliată, apă minerală carbogazoasă,
apă gazoasă (carbonatată), apă minerală
aromatizată, apă cu arome, apă de masă, apă
gazoasă (sifon), apă de izvor, apă îmbogățită
nutritiv, apă potabilă distilată, apă potabilă
purificată, băuturi nealcoolice, apă îmbogățită
cu minerale (băuturi), băuturi funcționale pe
bază de apă, apă carbogazoasă îmbogățită
cu vitamine (băuturi), apă tonică (băuturi
care nu sunt pentru uz medicinal), băuturi
nealcoolice din malț, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine.
43. Servicii în domeniul gustărilor (alimente
publice), servicii de catering, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de catering în exterior, servicii de catering
mobil, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de fast food la pachet, servicii
de local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
furnizare de alimente şi băuturi dintr-o rulotă

mobilă, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, furnizare de alimente
şi băuturi in bistrouri, furnizare de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi, servicii de catering
pentru firme, servicii de catering pentru săli/
spații special amenajate pentru expoziții, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant cu servire la pachet, restaurante cu
autoservire, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide.

───────

(210) M 2020 08830
(151) 07/12/2020
(732) NEXT LABEL, STRADA BIELZ

ALBERT EDUARD, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550031, SIBIU, ROMANIA

(540)

NEXT LABEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
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
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împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

───────

(210) M 2020 08831
(151) 07/12/2020
(732) ALEXANDRU-NICOLAE ROȘCA,

STR. MĂLĂIEȘTI, JUD. BRAŞOV,
BRASOV, 500001, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CALL AND PLAY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08832
(151) 07/12/2020
(732) INFANT MEDIA SRL, BD. IANCU

DE HUNEDOARA, NR. 50A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011745,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011943, ROMANIA

(540)

Primul
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice pre-amestecate,
băuturi spirtoase, băuturi aperitiv, băuturi slab
alcoolizate, cocteiluri, digestive (alcooluri și
lichioruri), vin, băuturi care conțin vin (șprițuri),
băutură sangria, vin alb, vin de fructe, vermut,
vinuri de masă, vin spumant, vin roșu, vin fiert,

vinuri rozé, vinuri îmbogățite, esențe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe cu alcool,
băuturi alcoolice carbonatate, cu excepția berii,
cocteiluri preparate pe bază de vin, băuturi pe
bază de vin, băuturi aperitive pe bază de vin,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, punci
de vin, piquette (băutură pe bază de vin), vinuri
de desert, vinuri neacidulate, vinuri spumante
naturale.

───────

(210) M 2020 08833
(151) 07/12/2020
(732) RESTIVAN ENEIA MIHAIL, VIA

CONCA D'ORO 184, ROMA, 00141,
ITALIA
RESTIVAN IONELA, STR.
HAIDUCILOR 29/1, CAHUL,
REPUBLICA MOLDOVA

(540)

texxet

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.14; 29.01.12

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

9. Software social, aplicație software pentru
servicii de rețele sociale prin internet, software
de comunicare, rețelizare și rețele sociale,
platforme de software de calculator pentru
rețele sociale, software interactiv pentru
afaceri, software interactiv, software video
interactiv, software de realitate virtuală pentru
învățământ, software colaborativ, software,
aplicații software, software educational, software
utilitar, software mobil, software multimedia,

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#21232E), gri (HEX #343647), roşu
( HEX #990024, HEX #BC002C)
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software gratuit, software pentru conferințe,
aplicații software descărcabile, software de
comunicații, software de sistem, software pentru
reportare, software pentru prezentare, software
pentru divertisment, software pentru profesori,
software de pregatire, software pentru tablete,
software pentru conferințe video, software
pentru telefoane inteligente, aplicații software
pentru web, software de blog-uri, software
de mesagerie instantanee, software pentru
afișare video, software de divertisment interactiv,
software de comunicații unificate, software
pentru telefoane mobile, software descărcabil
de pe internet, software pentru streaming de
multimedia, software pentru acces la conținut,
software de mesagerie instantanee descărcabil,
software pentru mesagerie on-line, aplicații
software pentru telefoane mobile, software
pentru mijloace de comunicare, software pentru
acces la internet, programe de calculatoare
(software descărcabil), software educațional
de calculator pentru copii, software pentru
realitate virtuală și augmentată, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, software de aplicații informatice pentru
televizor, aplicații software pentru dispozitive
fără fir, software de calculator descărcat
de pe internet, software pentru sisteme de
operare pe calculator, software pentru punerea
la comun de fișiere, software de calculator
pentru comunicarea între microcalculatoare,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru prelucrarea de fișiere
muzicale digitale, software de procesare a
datelor pentru reprezentări grafice, software
chatbot de calculator pentru simularea de
conversații, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
care permite funizarea de informații prin
internet, software de calculator care permite
schimb de informații, software interactiv de
divertisment pentru folosirea cu calculatoare
personale, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
care permite transmisia de fotografii către
telefoane mobile, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, software pentru
integrarea de publicitate online pe site-uri web,
software pentru închirierea de spațiu publicitar
pe site-uri web, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru
orașe inteligente, software pentru comerț prin
intermediul unei rețele globale de comunicații,
software care permite furnizarea de informații

prin rețele de comunicare, software pentru
care permite furnizarea de medii electronice
prin internet, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
aplicație software pentru televizoare, aplicații
software de calculator, descărcabile, pachete
de software, platforme software care permit
utilizatorilor să strângă bani, platforme software
de management colaborativ, software adaptabil,
software de aplicații de calculator, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software de
calculator descărcabil, software de calculator
pentru comunicarea între calculatoare printr-
o rețea locală, software de calculator pentru
sisteme biometrice de identificare și autentificare
a persoanelor, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
software de calculator pentru divertisment,
software de comunicare pentru conectarea
utilizatorilor de rețele informatice, software
de comunicare pentru conectarea rețelelor
informatice mondiale, software de comunicare
pe calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și
să efectueze tranzacții bancare, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software de sincronizare de fișiere, software
informatic de uz comercial, software pentru
întreprinderi

───────
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(210) M 2020 08834
(151) 07/12/2020
(732) SUSTAINABLE VENTURES SRL,

STR. MACIEȘULUI NR. 9, BL. A20,
SC. F, AP. 14, BRAŞOV, 500256,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ SRL
, BD. CAROL I NR. 4, CORP A1, ETAJ
1/107, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

REKO

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 02.09.01; 29.01.13

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

35. Furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii
de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,

publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial
sau industrial, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, servicii de informaţii competitive,
compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fişierelor, analiza
costurilor, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,
servicii de agenţie de ocupare a forţei
de muncă, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-working,
servicii de lobby commercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru alte afaceri), relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de

(591) Culori revendicate: negru ( HEX
#2E2D2D), gri (HEX #F5F5F5), roşu
(HEX #E6335D), roz (HEX #EF3463)
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material publicitar, publicitate radio, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, optimizarea traficului site-
urilor web, scrierea de texte publicitare, scrierea
de curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-
uri pentru terţi.
41. Rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, transfer de know-
how (instruire), sevicii de editare video
pentru evenimente, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronic, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărţilor, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
cultural, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau cultural, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de buffet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),

închirierea clădirilor transportabile, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2020 08835
(151) 08/12/2020
(732) SC PAN ADAMI SRL, STR.

TRANSILVANIEI NR.5 JUD.
SIBIU, CISNADIE, 550056, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ADAMI Împreună
pentru performanță

(531) Clasificare Viena:
27.05.10; 29.01.12

clase:
7. Aparate de ridicare și de înălțare, elevatoare
și scări rulante, mașini pentru ambalat,
aparate de manipulare a pulberilor (mașini),
aparate de manipulare automată, aparate
robotizate pentru manipularea materialelor,
benzi rulante, depaletizatoare (mașini),
dispozitive de încărcare pentru ambalarea
bunurilor, dispozitive pentru schimbarea paleților
pentru mașini unelte, echipamente pentru
manipularea materialelor, instalații pentru
manipularea în vrac a materialelor granulare,
instalații pentru manipularea în vrac a
materialelor pulverulente, manipulare (aparate
de încărcare și descărcare) , manipulatoare,
manipulatoare industriale (mașini), mașini
automate pentru încărcarea materialelor, mașini
de alimentare, mașini de alimentare pentru
prese, mașini de împachetat , mașini pentru
împachetat, încărcătoare antiderapante cu
direcție, încărcătoare frontale, încărcătoare
robotizate pentru cuptoare de difuzie, mașini
de împachetat, mașini de ambalare, mașini
de ambalat sau de împachetat, mașini de

(591) Culori revendicate: albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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bobinat, mașini de bătut colile pentru oscilarea
hârtiei în scopul așezării în stive, mașini
de derulare, mașini de divizat, mașini de
paletizare, mașini de pliat carton, mașini de
sortare, altele decât cele pentru bani, mașini
de stivuit, mașini de încărcare, mașini de
încărcat cu șenile, mașini de stivuit (cu
excepția încărcătoarelor cu furcă ), mașini
de transfer linear, mașini de transport, mașini
electrice de umplut, mașini pentru bobinarea
hârtiei, mașini pentru compactarea materialelor,
mașini pentru manevrarea tăvilor, mașini pentru
încărcare, mașini pentru încărcarea cuptoarelor,
mașini pentru încărcarea cutiilor, mașini pentru
încărcarea loturilor, mecanisme de deschidere
și închidere, mașini pentru manipularea
containerelor, mașini pentru paletizare, mașini
pentru ridicarea greutăților, mașini pentru
sortarea loturilor, mașini pentru stabilizarea
paleților, mașini pentru transportul paleților,
mașini transportoare, mecanisme robotice
pentru transportare, mese de poziționare XY
(mașini), palan cu melc (piese pentru mașini),
palane cu melc (mașini), palane de roți
dințate (piese pentru mașini), paletizoare,
dispozitive pentru deplasarea încărcăturilor
pe perne de aer , platforme de lucru
autopropulsate, platforme de lucru cu acționare
electrică, platforme de încărcare pentru
vehicule, platforme mobile (electrice), roboți de
manipulare automatizați pentru încărcarea și
descărcarea de produse, transportoare și benzi
rulante, roboți pentru manevrarea barelor, roboți
pentru transferul pieselor de prelucrat, role sub
formă de componente a liniilor de ambare
(mașini), roți electrice pentru olărit, separatoare
de tablă (mașini), separatoare robotice, mașini
de sortat pentru industrie, tambure de înfășurat
furtunuri, trolii, mașini de umplut , ventilatoare de
aspirație pentru aspirarea grăunților, ventilatoare
de aspirație pentru strângerea grăunților
într-un singur loc, ventilatoare de aspirație
pentru transportul grăunților, vinciuri, vinciuri
acționate electric, vinciuri cu dispozitive de
blocare, echipament pentru măturare, curățare
și spălare, generatoare de electricitate, mașini
de distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență
și salvare, mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare, roboți
industriali, roboți de uz industrial, roboți folosiți
în industrie, accesorii cu capăt pentru uneltele
electrice, adaptoare pentru mașini unelte,
angrenaje cu melc pentru utilaje, angrenaje
cilindrice (altele decât cele pentru vehicule
terestre), angrenaje de transmisie pentru mașini,
angrenaje pentru mașini, ansambluri de cutii
de angrenaje (altele decât pentru vehiculele

terestre), ansambluri de supape metalice
(componente ale mașinilor), bancuri de tăiere
pentru fierăstraie ca piese de mașini, cazane de
abur pentru producerea aburului (piese pentru
mașini), cazane de aburi pentru producere de
energie, altele decât pentru vehicule terestre,
cazane pentru mașini cu abur, centre rotative
(piese pentru mașini), chei folosite la fixare
(mașini), comenzi pneumatice pentru mașini
și motoare, componente ale mecanismului de
transmisie (altele decât cele pentru vehicule
terestre), componente de acționare prin fricțiune
pentru mașini, componente de cuplare și
transmisie pentru mașini, cu excepția vehiculelor
terestre și a pieselor acestora, componente de
transmisie (cu excepția celor pentru vehicule
terestre), componente de transmisie, cu excepția
celor pentru vehicule terestre, curele de
transmisie, curele pentru motoare, dispozitive de
acționare pentru mașini, dispozitive de acționare
pentru mecanisme, dispozitive de antrenare
pentru utilaje, dispozitive de aprindere pentru
motoare (cu excepția celor pentru autovehicule),
dispozitive de comandă pneumatice pentru
motoare, dispozitive de control al procesului
industrial (hidraulice), dispozitive de ghidare
pentru fixarea unei componente în timpul
prelucrării, dispozitive de prindere a unei piese
în timpul prelucrării, dispozitive de strângere
folosite împreună cu mașinile unelte, dispozitive
electrice de acționare pentru mașini, dispozitive
electronice de acționare pentru motoare,
dispozitive electronice de comandă pentru
motoare, dispozitive hidraulice de comandă
pentru mașini, dispozitive hidraulice de comandă
pentru motoare, dispozitive propulsoare pentru
mașini, motoare electrice, altele decât cele
pentru vehicule terestre), filtre (organe de mașini
sau de motoare), piese de ghidare pentru mașini,
motoare hidraulice , îmbinări articulate, joystick-
uri sub formă de piese de aparate, altele
decât pentru aparate de jocuri, lagăre, lanțuri
de transmisie, lanțuri de distribuție, manivele
(organe de mașini), mașini de strângere,
mecanism ghidare (piese pentru mașini),
mecanisme de acționare, mecanisme de
comandă pentru mașini robotizate, mecanisme
de transmisie (altele decât cele pentru vehiculele
terestre), menghine pentru mașini-unelte, mese
rotative pentru mașini-unelte, motoare electrice
pentru frigidere, pistoane de motoare , perii
(piese de mașini), perii acționate electric,
sub formă de componente pentru mașini,
pinioane (altele decât cele pentru vehicule
terestre), pistoane (organe de mașini sau de
motoare), pompe (componente ale mașinilor
sau ale motoarelor), prize (piese pentru
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mașini), propulsoare pentru utilaje, racorduri
(componente ale mașinilor), regulatoare (organe
pentru mașini), robinete pentru mașini, roți
și șenile pentru mașini, role de curele de
distribuție, role pentru transportoare, roți de
transmisie, rotoare, rulmenți pentru mașini,
servomecanisme, servosupape, valve hidraulice
(piese pentru mașini), transmisii pentru mașini,
supape hidraulice.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,
direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, magneti, materiale înregistrate.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de iluminat
și reflectoare, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,
boilere și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate.
20. Tije pentru suspensie nemetalice
pentru atârnarea articolelor, tăvi nemetalice,
ventilatoare pentru uz personal, care nu sunt
electrice, verigi confecționate din materiale
nemetalice, suporturi (nemetalice) pentru fixarea
de plăci, suporturi de șervețele (fixe) nemetalice,
suporturi nemetalice pentru agățat furtunuri,
opritoare din lemn pentru uși, opritoare pentru
dulapuri, nu din metal, plăcuțe protectoare
împotriva murdăririi aplicate pe ușile batante,
nu din metal, protecții din materiale plastice
pentru chiuvetă, întinzătoare (nemetalice) cu
filet, mânere din plastic pentru uși, mânere din
plastic pentru sertare, mânere din materiale
de plastic pentru castroane (de la serviciu
de masă), mânere din lemn pentru sertare,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
mânere din ceramică pentru dulapuri, mânere
din ceramică, mânere de sprijin nemetalice,
mânere de sertar sub formă de inel, care nu
sunt din metal, lanțuri, nu din metal, garnituri
pentru uși, porți și ferestre, nu din metal,
geamanduri, încuietori și chei, nu din metal,

glisiere suspendate de plafon din materiale
nemetalice, dopuri pentru chiuvete, nemetalice,
dispozitive de fixare nemetalice, clame ajustabile
(nemetalice), clanțe din lemn, corniere din
plastic, covorașe de protecție, detașabile, pentru
chiuvete, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, distanțiere pentru plăci,
doage din lemn, dopuri de cadă din materiale
nemetalice, dopuri din lemn de închidere a
robinetului, dopuri din plastic de închidere a
robinetului, cârlige nemetalice, bețișoare din
lemn pentru bomboane sau înghețată, adaptor
de stivuire (accesorii nemetalice), agățătoare
de perete din materiale nemetalice, balamale
nemetalice, balamale nemetalice cu acționare
prin arc, balamale nemetalice cu arc, balamale
pentru podea, nu din metal, balamale, care nu
sunt din metal, mobilă și mobilier, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, scări și trepte mobile, nu
din metal.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, turte din orez, turte din
orez învelite în ciocolată, tăiței prăjiți cu
legume (japchae), vafe congelate, won ton,
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri care
conțin salată, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu pește, sandvișuri încălzite la grill,
sanvișuri conținând carne de pui, sendvișuri
cu carne de curcan, snack-uri preparate din
făină de cartofi, snacksuri din grâu extrudat,
snacksuri răsucite cu gust de brânză, spaghete
cu sos de roșii la conservă, spaghetti și
chiftele, spirale din porumb, rulouri cu cârnați
proaspeți, rulouri cu ou, rulouri de alge marine
deshidratate (gimbap), rulouri de primăvară,
rulouri de pâine umplute, rulouri umplute,
salate de paste, salată de macaroane, salată
de orez, sandvișuri, 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 snacks
preparate pe bază de porumb, pufuleți de
brânză, quesadilla (preparat culinar mexican),
quiche (preparat culinar franțuzesc), quiche
(tarte sărate), ramen (fel de mâncare japonez
pe bază de tăiței), ravioli, ravioli (preparate),



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

464

rizoto, produse alimentare preparate sub formă
de sosuri, produse de patiserie aromate,
produse de patiserie congelate cu umplutură
de legume, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse de
patiserie conținând legume și carne de pasăre,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie din legume și
carne, produse din patiserie congelate umplute
cu carne, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din pesmet, 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), popcorn aromat, porumb
fript, porumb procesat pentru floricele, porumb
prăjit, plăcinte, pizza, mâncăruri preparate pe
bază de orez, mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă
de pizza, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, nachos
(mâncare tradițională mexicană), okonomiyaki
(clătite sărate japoneze), orez amestecat cu
legume și carne de vită (bibimbap), orez dulce
cu nuci și jujubă, denumit și măslin dobrogean,
(yaksik), orez glutinos învelit în frunze de
bambus (zongzi), orez preparat învelit în alge
marine, paella, paste făinoase umplute, pateuri
cu cârnați, pâine cu umplutură, pătrățele cu ovăz,
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
liofilizate în care orezul este ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care pastele
sunt ingredientul principal, 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 în special pe bază de
paste, 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, hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri
în pâine, hot dog (sandvișuri), jeleu de hrișcă
(memilmuk), jiaozi (găluști umplute), lasagna,

lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri, 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 cu grâu, gustări rapide preparate
din grâu, gustări rapide preparate din grâu
integral, gustări rapide preparate din musli,
gustări rapide preparate din porumb, friganele
congelate, frigănele, fulgi, galuște chinezești
umplute (gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare
coreean pe bază de orez), gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, găluște de creveți,
găluște de orez, găluște din orez garnisite
cu pastă de fasole dulce (ankoro), găluști
chinezești gătite în abur (shumai, gătite), găluști
de orez acoperite cu pudră de fasole (injeolmi),
covrigei, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, crusta de pizza, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), feluri de mâncare în
special pe bază de orez, floricele de porumb,
clătite, brioșe, bulete de brânză expandate
(snacksuri de porumb), bulete din orez, burritos
(mâncare mexicană), chalupa (fel de mâncare
mexicană), chifle cu gem de fasole, chifle fierte
în aburi umplute cu carne tocată (nikumanjuh),
chifle umplute, chifle înăbușite umplute cu
pastă de fasole roșie, chimichanga, chipsuri de
creveți, chipsuri de orez, 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), 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 pané, aperitive (tartine), baghete
umplute, banane pané, baozi (chifle umplute),
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, bibimbap (orez amestecat
cu legume și carne de vită), biluțe de brânză
(snackuri), 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
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granule (arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți
umpluți cu brânză, blat de pizza, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
boabe de porumb prăjite, batoane de cereale
și batoane energizante, alimente care conțin
cacao (ca principalul ingredient), alimente pe
bază de cacao, aluat din biscuiți graham pentru
tarte, aluat pentru biscotti, aluaturi împletite
prăjite, alune trase în ciocolată, amestec kheer
(budincă de orez), amestecuri de ciocolată
caldă, vla (cremă englezească custard), taiyaki
(prăjituri japoneze în formă de pește cu diverse
umpluturi), tiramisu, trufe (produse de cofetărie),
trufe de ciocolată, turte indiene, vafe cu glazură
de ciocolată, vafe, gofre, vată de zahăr, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse pe bază de ciocolată, rahat turcesc,
rulouri cu scorțișoară, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), sopapillas (pâine prăjită),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, produse de cofetărie nemedicinale
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 făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie și înghețate,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
produse de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie nemedicamentoase, produse din
zahăr, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie învelite în ciocolată, praline cu

napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de caramel, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie congelate pe bază de lactate, produse
de cofetărie cu aromă de ciocolată, produse
de cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse
de cofetărie cu aromă de praline, prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină
de orez cu zahăr (rakugan), pâine, orez sub
formă de cremă, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul
de crăciun (comestibil), pandișpanuri japoneze
(kasutera), panettone (cozonac italian), pastile
din miere cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
pateuri cu ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate,
prăjituri din mei sau boabe de orez expandat
legate cu zahăr (okoshi), prăjituri dulci din
orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din orez
zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), prăjitură
cu pâine, pâine indiană, jeleuri de fructe
(cofetărie), lapte de pasăre, marțipan, marțipan
din ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
migdale, migdale acoperite de ciocolată, măr
pané, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, înlocuitor
de cremă, înlocuitor de marțipan, înlocuitori
(ciocolată), înlocuitori de ciocolată, fulgi din
cremă de unt și zahăr brun (butterscotch),
garnituri de ciocolată, gem de boabe de fasole
învelit într-o coajă moale pe bază de boabe
învelite în zahăr (nerikiri), gheață pentru produse
de cofetărie, glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, halva, hârtie
comestibilă, hârtie de orez comestibilă, iepurași
de ciocolată, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, înghețate și dulciuri, fulgi
de patiserie de unt de arahide, fructe trase
în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe oleaginoase trase în ciocolată,
fructe de pădure învelite în ciocolată, fondue
din ciocolată, flan, dulciuri și biscuiți tradiționali
coreeni (hankwa), dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, dulciuri nemedicinale care
conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de
lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură de
caramel, dulciuri nemedicinale sub formă de
ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, creme pe bază de ciocolată, creme
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tartinabile pe bază de ciocolată, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale), dulciuri
cu conținut redus de carbohidrați, dulciuri
înghețate, dulciuri înghețate pe băț, ciocolată
granulată, ciocolată nemedicinală, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, clătite americane,
cornuri, cozonac pandoro, cozonaci, crema
spumă (dulce), creme englezești custard
(deserturi la cuptor), creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile, cremă
de ciocolată pentru pâine, cremă de ouă
englezească, budinci, budinci yorkshire, budinci
de orez, budinci gata preparate, 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, batoane din aluat prăjit
(youtiao), bezele, biscuiti cu gust de brânză,
biscuiți crackers, biscuiți crackers cu aromă
de fructe, biscuiți crocanți, biscuiți de graham,
biscuiți sub formă de napolitane sărate, biscuiți
sărați, biscuiți sărați condimentați, boabe de
cafea învelite în zahăr, bomboane cu ciocolată,
brioșe cu fructe, bucăți de jeleu dulce din
pastă de fasole roșie (yohkan), budincă de griș,
produse de cofetărie pe bază de arahide ,
arahide crocante, arome pe bază de ciocolată,
batoane de nuga învelite în ciocolată.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenții de import și
export, servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de intermediere și consultanță în afaceri în
domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă în contul terților, servicii de comenzi
online, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii ale agențiilor de export, servicii
ale agențiilor de import, servicii de achiziții,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), servicii
de comandă cu ridicata, prelucrare electronică

a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, intermedierea de contacte
comerciale și economice, managementul
întreprinderilor industriale și comerciale pentru
dotarea acestora cu articole de birou, comandă
computerizată de stoc, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de alimentare cu apă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tutun, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fructe de
mare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații sanitare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de brutărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de congelare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, 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, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
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 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 vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, 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 diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sanitare, 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
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, închiriere de
standuri de vânzare.
37. Exterminări, dezinsecție și deratizare,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, tâmplărie (reparații), servicii de
reparații pentru articole electrocasnice, servicii
de reparații pentru boilere, servicii de reparații
pentru echipamente comerciale electronice,
servicii mecanice, servicii de lubrifiere, servicii
de readaptare și transformare a utilajelor, servicii
de recondiționare a conductelor de alimentare
cu apă, servicii de întreținere și reparații
cu privire la închizătoare de uși, servicii de
instalare pentru utilaje, servicii de instalații
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electrice, servicii de întreținere a boilerelor
industriale, servicii de întreținere a mașinilor-
unelte, servicii de întreținere a utilajelor,
servicii consultative privind întreținerea și
repararea de echipamente mecanice și electrice,
servicii de amenajări de bucătării, servicii de
ascuțire, reparații sau întreținere de mașini
și echipamente pentru procesarea alimentelor,
reparații sau întreținere de rezervoare de
depozitare, reparații sau întreținere de benzi
transportoare, reparații sau întreținere de mașini
și aparate de ambalat sau împachetat, reparații
sau întreținere de mașini și aparate de încărcare-
descărcare, reparații sau întreținere de aparate
de iluminat electrice, reparații sau întreținere de
cuptoare industriale, reparații sau întreținere de
distribuitoare automate, reparații sau întreținere
de mașini și echipamente pentru procesarea
băuturilor, reparații sau întreținere de aparate
de gătit de uz industrial, reparații sau întreținere
de aparate pentru purificarea apei, reparații
sau întreținere de mașini de spălat industriale,
reparații sau întreținere de mașini electrice
de curățat podele, reparații sau întreținere
de mașini și aparate frigorifice, reparații de
plite non-electrice pentru gătit, reparații de
filtre de lapte, reparații de frigidere, repararea
sau întreținerea aparatelor de purificare a
apei de uz industrial, repararea sistemelor de
alimentare cu gaz, reparare și întreținere de
aparate frigorifice, reparare și întreținere de
containere de transport, repararea buteliilor
cu gaz, repararea de cuptoare industriale,
reparare și întreținere de aparate și instalații
de răcit, reparare și întreținere de compresoare,
reparare sau întreținere de mașini și aparate
pentru prelucrarea alimentelor și băuturilor,
reparare și întreținere de instalații pentru gaz
și electricitate, reparare și întreținere de mașini
agricole, reparare sau întreținere de aparate
de gătit, reparare sau întreținere de aparate și
instalații de gătit, reparare sau întreținere de
aparate și instalații de gătit electrice, reparare
sau întreținere de aparate și instalații de
gătit non-electrice, reparare de echipamente
pentru controlul poluării apei, reparare de filtre
de aer și de piese pentru acestea, reparare
de instalații sanitare, reparare de aparate de
alimentare cu apă, reparare de aparate de
gătit, reparare de aparate pentru menaj și
bucătărie, renovare de bucătării, montare de
mobilier, lustruirea, instalarea, întreținerea și
repararea geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
întreținere și reparații de mobilier, întreținerea de
aparate pentru procesarea băuturilor, întreținere
de plite non-electrice pentru gătit, întreținere

de rutină a aparatelor frigorifice, întreținere de
sisteme de refrigerare domestice, întreținere
de utilaje industriale, întreținere sau reparații
de cratițe și tigăi, întreținere sau reparații
de încălzitoare de apă pe gaz, întreținere,
service și reparare de aparate de menaj și
de bucătărie, instalație de bucătărie, instalare,
întreținere și reparare de echipamente de
bucătărie, instalare de utilaje, instalare de
utilaje industriale, instalare de grătare, instalare
de instalații de iluminat, instalare de dulapuri
de bucătărie, instalare de echipament de
bucătărie, instalare de cuptoare industriale,
instalare de aparate de gătit, instalare de
aparate de uscat, instalare de aparate frigorifice,
instalare de benzi transportoare, instalare de
aparate de bucătărie, instalare de aparate
de gătit comerciale, furnizare de informații
privind ascuțirea foarfecelor și a cuțitelor
de bucătărie, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de mașini și aparate
pentru prepararea alimentelor sau băuturilor,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate și instalații de gătit,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate și instalații electrice de
gătit, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate și instalații non-
electrice de gătit, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea cuptoarelor,
furnizare de informații privind servicii de curățare
a rezervoarelor de depozitare, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
de cuptoare industriale, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini
și aparate de ambalat și împachetat, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și aparate de congelat, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
oalelor și cratițelor de gătit, furnizare de
informații privind instalarea de utilaje, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de aparate de gătit, dezinfectare a veselei,
curățarea mașinilor și utilajelor, curățarea
boilerelor industriale, consiliere referitoare la
prevenirea blocajelor în liniile de instalații,
ascuțire de cuțite de bucătărie, ascuțire de
foarfece și de cuțite de bucătărie, ascuțire de
foarfeci, ascuțirea cuțitelor.
42. Servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare și
controlul calității.
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
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băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08836
(151) 08/12/2020
(732) DTG ABIZA COMPANY SRL, STR.

POIENITA, NR. 1, BL. 1, ET. P, AP.
3, JUD. VRANCEA, FOCȘANI,
620156,, VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

DTG PLATINUM RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.15; 29.01.11

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

35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,

organizare și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
administrarea hotelurilor, servicii publicitare
pentru hoteluri, management hotelier pentru terți,
management de hoteluri pentru terți, servicii
de secretariat furnizate de hoteluri, servicii de
management hotelier (pentru terți).
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 informa ții privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clă dirile, 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,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, consiliere
referitoare la ipoteci pentru proprietăți
rezidențiale, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), asigurare pentru cazare la hotel,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
închiriere de spații de cazare permanentă,
servicii de localizare de apartamente pentru terți
(cazare permanentă), asigurări pentru hoteluri,
servicii de finanțare referitoare la hoteluri.
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

(591) Culori revendicate: galben, negru, 
marodeschis
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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 repara ții de clădiri,
lucrări de reparații la clădiri, servicii de
renovare pentru clădiri, construcții și demolări
de clădiri, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, montarea izolației termice la
clădiri, fumigarea clădirilor împotriva acțiunii
dăunătorilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de renovare a
clădirilor, curățarea suprafețelor interioare ale
clădirilor, servicii de spălare a clădirilor,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de combatere a dăunătorilor cu privire
la clădiri, curățare interioară și exterioară
de clădiri, construirea de clădiri destinate
procesului educativ, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază

de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
construcție de proprietăți, întreținere de
proprietăți, renovare de proprietăți, construcție
de proprietăți industriale, construcție de
proprietăți rezidențiale, construcție de proprietăți
comerciale, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, informaţii
în domeniul construcţiilor, construcţii de
standuri comerciale şi magazine, închiriere de
echipament de construcţii (maşini de şantier),
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte,
servicii specializate în domeniul construcţiei,
cum ar fi cele de prestate de zugravi,
instalatori sanitari, instalatori pentru instalaţiile
de încălzire sau țiglari, servicii de reparaţii, şi
anume servicii care se ocupă cu repunerea
în bună stare a oricărui obiect după uzură,
stricăciune, deteriorare sau distrugere parţială,
servicii anexe serviciilor de construcţii cum ar
fi verificarea proiectelor de construcţii, servicii
de închiriere de utilaje sau de materiale de
construcţii, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, curățarea
clădirilor rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construirea de zone rezidențiale,
construcții de clădiri rezidențiale, controlul
dăunătorilor pentru locuințe rezidențiale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri rezidențiale, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, îndepărtarea
păsărilor din clădiri rezidențiale și comerciale,
construire de școli, construcție de spații de
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cazare interioare, construire de locuri de cazare
pentru turism.
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, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri.
43. Asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, închiriere spații pentru birouri
temporare, rezervări de spații de cazare
temporară, închirieri de spații de cazare
temporară, organizare de recepții pentru nunți
(spații), furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, asigurare
de spații de cazare pentru turiști, intermediere
de spații de cazare pentru membrii, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru ședințe de consiliu, furnizare de spații
și materiale pentru conferințe, expoziții și
reuniuni, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de creșă, servicii de creșă asigurate

în zone de cumpărături, creşă, facilitate de
îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei, furnizare de
programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de
creșe (altele decât școlile), cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
evaluare de cazare hotelieră, servicii de cazare
hotelieră, organizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru vacanțe, furnizare de
cazare pentru vacanțe, organizare de cazare
pentru turiști, servicii de cazare pentru reuniuni,
servicii ale agențiilor de cazare, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de cazare
pentru evenimente, rezervare de cazare la
hotel, servicii de cazare în stațiuni turistice,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni, servicii
de camping pentru turiști (cazare), asigurare
de cazare temporară pentru lucru, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, organizare
și furnizare de cazare temporară, rezervare
pe internet de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, organizare de locuri
de cazare pentru vacanțe, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, furnizare de informații pe internet despre
cazare, servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor, servicii de touroperatori
pentru rezervarea de cazare temporară, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanță, furnizare de informații
despre servicii de cazare temporară, furnizare
de informații online despre rezervări de cazare
pentru concediu, furnizare de cazare temporară
ca parte a pachetelor de ospitalitate, servicii de
schimb de locuri de cazare (time-share) servicii
de cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, furnizare de informații pe internet
despre cazarea temporară, prestare de servicii
de informații despre cazare pe timpul călătoriilor
și servicii de agenții pentru rezervarea cazării
pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
agenție de închiriere de locuri de cazare (time-
share), furnizare de informații cu privire la
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rezervarea de locuri de cazare, servicii hoteliere,
servicii de catering hotelier, informații cu privire
la hoteluri, organizare de mese la hoteluri,
servicii de hoteluri și moteluri, servicii hoteliere
în stațiuni turistice, furnizare de informații cu
privire la hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii hoteliere pentru clienții preferați,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
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 spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, furnizare de servicii
de rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
servicii de agenție de voiaj pentru rezervare de
camere de hotel, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel.

───────

(210) M 2020 08837
(151) 08/12/2020
(732) RAZVAN-ALEXANDRU PELMUS,

STR. TEILOR NR. 27, JUD.ILFOV,
COM. CHIAJNA, SAT DUDU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

THE KINGDOM OF DRACULA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24

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

25. Bandane (fulare), şepci (articole pentru
acoperirea capului), pălării, pelerine, cămăşi,
cămăşi cu mânecă scurtă, tricouri cu mânecă
scurtă, veste/jiletci, flanele/pulovere/hanorace
(pulovere), jachete cu glugă (parka).

41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de parcuri de amuzament (divertisment),
rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea şi susţinerea conferinţelor, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, servicii
de amuzament, servicii de divertisment, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
prezentarea prestaţiilor live, divertisment radio,
producţia de programe radio şi de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, închirierea
de decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, închirierea de decoruri pentru scenă,
divertisment de televiziune.

───────

(210) M 2020 08839
(151) 08/12/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN SRL,

STR. SULFINEI NR. 3, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC.3, ET.4, AP.
73, SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030834,
ROMANIA

(540)

CULT FOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────
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(210) M 2020 08840
(151) 08/12/2020
(732) SC CONSOLIGHT COM SRL, STR

PARGARILOR NR. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HOFFMANN

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.24; 29.01.12

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

35. Publicitate, marketing.
───────

(210) M 2020 08841
(151) 08/12/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN

SRL, STR. SULFINEI NR. 3,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

CULT FOR DREAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, 
albastru,alb

(591) Culori revendicate: negru, alb, mov
(Pantone 2587C)
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(210) M 2020 08842
(151) 08/12/2020
(732) GEORGE ANDREI MOCANU, STR.

PETUNIEI NR. 7, BL. 4, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL IAȘI, TOMESTI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

CARDIAG

(531) Clasificare Viena:
18.01.23; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
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 indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou*, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea

(591) Culori revendicate: alb, roz, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comerț cu amănuntul, servicii de comparare
a preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
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.

───────

(210) M 2020 08843
(151) 08/12/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN

SRL, STR. SULFINEI NR. 3,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

CULT FOR LOVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(591) Culori revendicate: negru, alb, roz
(Pantone 806C)
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(210) M 2020 08844
(151) 08/12/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN

SRL, STR. SULFINEI NR. 3,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

CULT FOR GAME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2020 08845
(151) 08/12/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN SRL,

STR. SULFINEI NR. 3, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

CULT FOR ME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.13

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(591) Culori revendicate: negru, alb, 
portocaliu(Pantone 171C)

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
802C), negru, alb
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(210) M 2020 08846
(151) 08/12/2020
(732) MILLENIUM PRO DESIGN SRL,

STR. SULFINEI NR. 3, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

CULT FOR YOU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.13

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2020 08850
(151) 08/12/2020
(732) ATELIERUL DE SALTELE SRL,

STR. NADES NR. 36, CAMERA
4, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SOMN BUNESCU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de
balenă sau sidef, scoici, spumă de mare,
chihlimbar, articole pentru pat de exemplu:
saltele, saltele de dormit, somiere, perne.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, cearșafuri, dosuri de perne, prosoape
din material textil, huse pentru pat, cuverturi,
cuverturi matlasate, huse pentru saltele, lenjerie
de pat, plăpumi de puf, saci de dormit, huse
pentru saci de dormit.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile), covoare pentru gimnastică,
saltele pentru gimnastică.

───────

(210) M 2020 08852
(151) 08/12/2020
(732) S.C. OXYGEN TRAVEL S.R.L.,

BULEVARDUL TOMIS NR. 255,
BL. T2, SC. B, AP. 27, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Grădinița Imago Mamaia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de grădinițe (creșe) pentru copii.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
803C), negru, alb
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(210) M 2020 08855
(151) 08/12/2020
(732) Otani Tire Co., Ltd., 55 MU 7

PETCHKASEM K.M. 37 ROAD,
KLONGMAI, NAKHONPATHOM,
SAMPRAN, 73110, THAILANDA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ADRIAN TOMESCU, STR. POET
VASILE CARLOVA NR. 2, BL. A7 BIS,
AP. 74, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OTANI

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.03; 26.04.10; 26.01.03

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

12. Anvelope pentru roțile vehiculului.
───────

(210) M 2020 08856
(151) 08/12/2020
(732) S.C. ANTENA TV GROUP

S.A., BLD. FICUSULUI NR.44A,
ETAJ 4A, ZONA 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CaTine.ro - Alege sa fii tu!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

9. Programe de calculator, descărcabile,
aplicaţii software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage, fluturași publicitari, reviste
(publicaţii periodice), buletine informative, ziare,
brosuri, fotografii (tipărite), ilustratii, materiale
tipărite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2935 C), roșu (Pantone 485 C)
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servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2020 08857
(151) 08/12/2020
(732) S.C. TUNING 86 BISTRITA

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ, NR.
140A, LOCALITATEA LIVIU
REBREANU, JUD. BISTRIȚA-
NĂSĂUD, NĂSĂUD, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA
S.C. NAVIGATII-IT S.R.L., STR.
CONSTANTIN ROMAN VIVU, NR.
60-64, JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD,
BISTRIȚA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

NAVI-IT

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 07.11.10; 26.11.01; 26.11.05;
26.11.09; 26.11.22

clase:
9. Sisteme electronice de navigație, sisteme de
navigație multimedia pentru vehicule, sisteme
de navigație auto cu afișaje interactive,
software pentru sisteme de navigație gps,
aparate electronice de navigație, instrumente
de navigație inerțială, aparatură de navigație
(sextanți), dispozitive de navigație gps, aparate
de navigație pentru automobile, instrumente de
navigație electrice, software pentru sisteme de
navigație prin satelit, suporturi de bord pentru
dispozitive de navigație, dispozitive de comandă
pentru aparate de navigație auto, sisteme
multi-cameră pentru vehicule, senzori optici şi
camere video portabile, computere şi aparate
de prelucrare a datelor, inclusiv aparate pentru
înregistrare, introducere, furnizare, transmisie şi
stocare de date, programe, suporturi de date
cu şi fără programe înregistrate de computer şi
de prelucrare a datelor, aparate şi echipamente
optice, în special camere şi sisteme de camere
CD, CMOS şi sCMOS şi piese pentru acestea,
radiouri de vehicule, playere multimedia pentru
mașini, telecomandă volan auto, echipamente și
accesorii pentru sisteme de navigatie, radiouri
si playere multimedia auto, ecrane, plăci de
baza, rame, mufaje și module de comunicare
pentru navigații auto, playere auto și camere de
marșarier.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
mentionate in clasa 9 si anume: sisteme
electronice de navigație, sisteme de navigație
multimedia pentru vehicule, sisteme de navigație
auto cu afișaje interactive, software pentru
sisteme de navigație gps, aparate electronice
de navigație, instrumente de navigație inerțială,
aparatură de navigație (sextanți), dispozitive
de navigație GPS, aparate de navigație pentru
automobile, instrumente de navigație electrice,
software pentru sisteme de navigație prin
satelit, suporturi de bord pentru dispozitive
de navigație, dispozitive de comandă pentru
aparate de navigație auto, sisteme multi-
cameră pentru vehicule, senzori optici şi camere
video portabile, computere şi aparate de
prelucrare a datelor, inclusiv aparate pentru
înregistrare, introducere, furnizare, transmisie
şi stocare de date, programe, suporturi de
date cu şi fără programe înregistrate de
computer şi de prelucrare a datelor, aparate şi
echipamente optice, în special camere şi sisteme

(591) Culori revendicate: roșu, negru, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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de camere CD, CMOS şi sCMOS şi piese
pentru acestea, radiouri de vehicule, playere
multimedia pentru mașini, telecomandă volan
auto, echipamente și accesorii pentru sisteme
de navigatie, radiouri si playere multimedia
auto, ecrane, plăci de baza, rame, mufaje și
module de comunicare pentru navigații auto,
playere auto și camere de marșarier, permițând
clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondență, sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata a
produselor menționate anterior, prezentarea
mărfurilor în medii de comunicare, pentru
comerțul cu amănuntul, magazin, magazin
on-line, servicii de publicitate, marketing și
promovare, realizarea de reclame, difuzare de
anunțuri publicitare, publicitate online, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în legătură cu produsele mai sus
amintite, organizarea de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale, publicitare şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenții de import și export.
42. Proiectare şi dezvoltare de sisteme de
navigaţie, testare, analiză şi monitorizare a
semnalelor de navigaţie, crearea de hărţi GPS,
creare de software pentru sisteme de navigație
și playere auto, cercetare, dezvoltare, proiectare
și actualizare de software pentru sisteme de
navigație și playere auto.

───────

(210) M 2020 08858
(151) 08/12/2020
(732) S.C. DOC-STUDIO&ALI-GLAM

S.R.L., STR. CONDURAȘILOR,
BL. 58, SC. B, ET. 4, AP. 17, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., CALEA
ARADULUI NR.33, ET. 1, AP. 7, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘIOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

GLOW ME - beauty studio
- beauty academy -

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.05;
26.11.08; 26.11.12

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

3. Produse cosmetice, farduri cosmetice,
produse cosmetice și preparate cosmetice,
produse cosmetice hidratante, produse
cosmetice funcționale, produse cosmetice
colorate, preparate autobronzante (cosmetice),
trusă pentru cosmetice, loțiuni tonice
(cosmetice), produse cosmetice pentru unghii,
produse cosmetice pentru buze, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, creme autobronzante (cosmetice),
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni
autobronzante (cosmetice), produse cosmetice
pentru sprâncene, henna pentru scopuri
cosmetice, pudre cosmetice pentru față, bază
pentru unghii (cosmetice), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice pentru gene,
farduri cosmetice pentru ochi, farduri cosmetice
pentru pleoape, măști de piele (cosmetice),
rezerve pentru pudriere (cosmetice), pudre
compacte (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), creme cosmetice de
mâini, uleiuri cosmetice pentru epiderma, loțiuni
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pentru bronzat (cosmetice), loțiuni cosmetice
pentru bronzare, creioane cosmetice pentru
obraji, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
uleiuri de protecție solară (cosmetice), șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice pentru spălarea feței, produse
cosmetice pentru deschiderea tenului, loțiuni
cosmetice pentru îndepărtarea machiajului,
produse pentru curățarea feței (cosmetice),
produse cosmetice exfoliante pentru corp,
produse cosmetice pentru uz personal,
preparate cosmetice pentru îngrijirea părului,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
produse cosmetice pentru descurcarea părului,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate cosmetice pentru fermitatea sânilor,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, loțiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice), măști cosmetice
de curățare pentru față, creme cosmetice
pentru piele uscată, cosmetice care conțin
acid hialuronic, pudră solidă pentru pudriere
(cosmetice), uleiuri pentru protecție solară
(cosmetice), produse cosmetice folosite la
tratarea ridurilor, produse cosmetice sub formă
de geluri, produse hidratante pentru ten (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
crème, produse cosmetice de protecție a
buzelor, produse cosmetice de aplicare pe
buze, produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de lapte, preparate
cosmetice de exfoliere pentru față, creme
cosmetice pentru fata si corp, cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
geluri pentru corp și față (cosmetice), dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate pe
piele), produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse cosmetice sub formă de farduri
de pleoape, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, produse cosmetice pentru
baie (nu cele medicale), uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice,
preparate cosmetice pentru păr și pielea capului,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, preparate pentru înfrumusețare
nemedicinale, loțiuni de înfrumusețare, săpun
de înfrumusețare, serumuri de înfrumusețare,
lapte de înfrumusețare, preparate pentru

înfrumusețarea părului, măști de înfrumusețare
pentru față (produse cosmetice), loțiuni tonice
de înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe față,
exfoliante pentru îngrijirea pielii, uleiuri pentru
îngrijirea părului, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, spumă pentru îngrijirea pielii, săpunuri
pentru îngrijirea corporală, preparate pentru
îngrijirea bărbii, ser pentru îngrijirea părului
(cosmetice), măști pentru îngrijirea părului,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),
preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, preparate nemedicinale pentru
îngrijirea pielii, preparate nemedicamentoase
pentru îngrijirea buzelor, produse pentru
îngrijirea ochilor, nemedicinale, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, uleiuri
distilate pentru îngrijirea frumuseții, uleiuri de
baie pentru îngrijirea părului, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), măști de
picioare pentru îngrijirea pielii, măști de mâini
pentru îngrijirea pielii, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, produse
cosmetice sub formă de aerosoli pentru îngrijirea
pielii, cremă pentru fixarea coafurii, geluri pentru
fixarea coafurii.
35. Servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie
și de înfrumusețare, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de informare
și de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, furnizarea de
informații despre produse de larg consum, și
anume cu privire la cosmetice, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice pe bază
de abonament, publicitate, publicitate online,
publicitate și marketing, servicii de promovare și
publicitate.
41. Pregătire în arta înfrumusețării (instruire),
cursuri în tehnici de înfrumusețare, seminarii
educative în materie de terapii de înfrumusețare,
cursuri pentru îngrijirea corporală, instruire în
domeniul coafurii, seminarii de pregătire în
tehnicile de coafură, organizarea de concursuri
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de frumusețe, servicii de școli de frumusețe,
divertisment de tipul concursurilor de frumusețe,
servicii educative cu privire la terapia de
frumusețe, servicii de instruire oferite de
școlile de frumusețe, servicii de organizare și
coordonare de concursuri de frumusețe, instruire
profesională, furnizare de cursuri de instruire,
organizare de seminare de instruire, servicii
de instruire și formare, cursuri de cosmetică,
furnizare de cursuri de pregătire.

───────

(210) M 2020 08860
(151) 08/12/2020
(732) IONUT DAN, STR. PREVEDERII

NR. 1, BL. PM4, SC. A, ET. 4, AP.
17, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
MIHAELA CRAIOVEANU, STR.
DR. NICOLAE TOMESCU NR.
13, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LIMONCELLO FITNESS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), transfer de know-how
(instruire), furnizarea de informaţii în domeniul
educaţie, efectuarea antrenamentelor de fitness,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate şi
fitness), organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de competiţii sportive,
servicii de instructor personal (antrenament
de fitness), educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, organizarea şi
susţinerea de seminarii, servicii de tabere
sportive, furnizarea de facilităţi sportive, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire.

───────

44. Tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, tratamente
cosmetice pentru păr, aplicarea produselor
cosmetice pe față, electroliză efectuată în
scopuri cosmetice, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, aplicare de produse cosmetice
pe corp, tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, consiliere cu privire la produse
cosmetice, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, consiliere
în domeniul înfrumusețării, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare, închiriere de echipamente și
aparate pentru saloane de înfrumusețare sau
frizerii, servicii de tratamente de înfrumusețare,
în special pentru gene, îngrijire cosmetică
pentru persoane, servicii pentru îngrijirea
părului, servicii pentru îngrijirea pielii, servicii
pentru îngrijirea feței, servicii pentru îngrijirea
picioarelor, îngrijirea estetică a picioarelor,
saloane de îngrijire a pielii, tratament și
îngrijire prin biorezonanță, servicii de îngrijire
a frumuseții, servicii de îngrijire a unghiilor,
servicii pentru îngrijirea pielii capului, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
de tratament pentru îngrijirea tenului, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea pielii, servicii
de consultanță cu privire la îngrijirea pielii,
servicii de consultanță în materie de îngrijire
a frumuseții, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
saloane de coafură, saloane de frumusețe,
consultanță în materie de frumusețe, consultanță
cu privire la frumusețe, îngrijiri de igienă și
frumusețe, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, furnizare de informații în materie de
frumusețe, servicii de consultanță în domeniul
îngrijirii frumuseții, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, saloane de
bronzare, servicii prestate de saloane de
manichiură.
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(210) M 2020 08861
(151) 08/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

one RAHMANINOV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în register.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker

imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Servicii de zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor.

───────

(210) M 2020 08862
(151) 08/12/2020
(732) MARIUS CATALIN DICULESCU,

STR. PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 289-293, SC. 6, ET. 1, AP.
7, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ZENNIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari 3D abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice cuplaje acustice,
actinometre, adaptoare electrice, maşini de
adunat antene, aerometre aparate de analiză
a aerului, sonerii de alarmă, electrice. alarme,
alcoolmetre, alidade, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare/supape de
amplificare, anemometre, (film de) desene
animate baterii anodice/baterii de înaltă
tensiune, anozi, roboţi telefonici, ochelari anti-
orbire, dispozitive anti-interferenţă (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, anticatozi,
apertometre (optică) corpuri de iluminat
(electricitate), mănuşi din azbest pentru protecţia
împotrivă accidentelor, îmbrăcăminte din azbest
pentru protecţia împotriva incendiilor, ecrane
de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio.aparatură didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
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ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare,cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii,balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date),aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică,aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondentei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentrudiscurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentruprotecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe

calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator.descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (APD),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electricede evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri ADN, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
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tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
pentru instrumentele muzicale, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, cârduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre

pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galena (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor.lndicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căşti pentru comunicare la distanţă, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăţi, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit şi
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
paşapoarte biometrice/ paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor X de
uz industrial, ochelari de protecţie pentru
sporturi, grilaje pentru baterii, dicţionare
electronice portabile, kituri hands-free (mâini
libere) pentru telefoane, casete pentru curăţarea
capului (de înregistrare), căşti de protecţie
pentru sporturi, căşti de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate
de înaltă frecvenţă, suporturi pentru bobine
electrice,holograme, difuzoare sirenă, roboţi
umanoizi cu inteligenţă artificială, hidrometre,
higrometre, fire de identificare pentru cablurile
electrice, mantale de identificare pentru cablurile
electrice, cârduri de identitate, magnetice,
dispozitive de pornire, electrice, pentru pornirea
de la distanţă/dispozitive, electrice pentru
pornirea de la distanţă, incubatoare pentru
culturile bacteriene, indicatoare automate
pentru presiune joasă în anvelope, inductoare
(electricitate), detectoare cu infraroşu, circuite
integrate, cârduri cu circuite integrate (cârduri
inteligente)/cârduri inteligente (cârduri cucircuite
integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfeţe
pentru calculatoare, invertoare (electricitate),
aparate de marcat fiscale, aparate de
ionizare, nu cele pentru tratarea aerului
sau apei, calibre (instrumente de măsurare),
manşe de comandă pentru calculatoare, altele
decât cele pentru jocurile video, tonomate,
muzicale/automate muzicale acţionate de fise
(tonomate), tonomate pentru calculatoare,
cutii de joncţiune (electricitate), manşoane
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de joncţiune pentru cablurile electrice,
genunchiere pentru muncitori, tăvi de laborator,
centrifuge de laborator, roboţi de laborator,
lactodensimetre, lactometre, laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, capace pentru
lentile, lentile pentru astrofotografie, cântare
pentru scrisori, mire de nivelare (instrumente
topografice)/stadii (instrumente topografice),
instrumente de nivelare, nivele (instrumente
pentru determinarea orizontalei), aparate şi
echipamente pentru salvarea vieţii, colaci de
salvare, veste de salvare, centuri de salvare,
plute de salvare, capsule de salvare pentru
dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri,
aparate pentru măsurarea grosimii articolelor
din pielei aparate de: măsurat, dispozitive de
măsurat, electrice sticlărie gradată/instrumente
de măsurare! aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometrajpentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,

plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanţe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate, plăci
de circuite imprimate, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, prisme (optică),
sonde pentru scopuri ştiinţifice, procesoare
(unităţi centrale de procesare)/unităţi centrale
de procesare, ecrane de proiecţie, aparate
de proiecţie, dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal, dispozitive
de protecţie împotriva razelor X, nu cele
pentru scopuri medicale, costume de protecţie
pentru aviatori, căşti de protecţie, măşti de
protecţie, căşti de protecţie pentru sporturi,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre.refractoare, aparate de reglare,
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electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureţi pentru căşti, mănuşi
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboţi
pentru teleprezenţă, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emiţătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torţe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
şi nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căşti de protecţie, rezistenţe,
electrice, măşti de protecţie respiratorie
pentru purificarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţia artificială),
manechine de resuscitare (materiale didacticel),
simulatoare pentru învăţarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotaţie, reostate, căşti (toci)
pentru echitaţie, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
şuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi

de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate pentru
măsurarea unghiurilor de înclinare/clinometre/
indicatori depantă/inclinometre, inele inteligente,
ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, tuburi cu oxigen,
baterii solare, panouri solare pentru producerea
de energie electrică, căşti pentru sudori,
valve solenoid (comutatoare electromagnetice),
sonare, suporturi de înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente
de localizare a sunetului, linii de sondaj,
aparate şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă det (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboţi de învăţare, protecţii pentru dinţi,
aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
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scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice,plăci transparente (fotografie)/
diapozitive (fotografie), transpondere, triode,
trepiede pentru aparatele de fotografiat,
urinometre, unităţi flash usb, manometru de vid,
tuburi de vid (radio), variometre, radiouri pentru
vehicule, triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculului, verniere, aparate de înregistrare
video,monitoare video pentru bebeluşi, casete
video, vizoare, fotografice, căşti de realitate
virtuală, viscozimetre, viziere pentru căşti,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcţiei vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măşti
de protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor x, altele
decât cele pentru uz medical.
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctura, instrumente
electrice de acupunctura, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice

pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stern utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru
scopuri chirurgicale, aparate pentru respiraţie
artificială, sâni artificiali, ochi artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi/suzete pentru
hrănirea bebeluşilor, pistoale de hrănire de
uz veterinar/ seringi de administrare de uz
veterinar, bandaje pentru articulaţii, anatomice/
bandaje de susţinere, bandaje, elastice, tăviţe
renale pentru scopuri medicale, ploşti, paturi
cu vibraţii, paturi special concepute pentru
scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălaturi interne, tuburi de drenaj
pentru scopuri medicale, cearşafuri pentru
bolnavi, sticle cu picurător pentru scopuri
medicale, picurătoare pentru scopuri medicale,
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tetine pentru bebeluşi/suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane/sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale/
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald, pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală/
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (IRM)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate
de către personalul medical, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, aparate şi
instrumente medicale, fire-ghid medicale, cupe
menstruale, aparate de microdermabraziune,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru chirurgi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri medicale,
aparate pentru vite utilizate în obstetrică,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru

prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoţi pentru
dinţii artificiali, fese gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale,
aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, tu buri de radium
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, respiratoare pentru
respiraţia artificială, măşti respiratorii pentru
respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
fierăstraie pentru scopuri chirurgicale, scalpele,
foarfeci pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe
(bandaje de susţinere), perne soporifice pentru
insomnie, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, aţele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă, brancarde,
cu roţi /tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, lnele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de testare
pentru scopuri medicale/aparate utilizate în
analizele medicale, pungi termice utilizate
în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea
limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare/
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
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11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, duze anti-
stropire pentru robinetedispozitive anti-reflexie
pentru vehicule (corpuri de iluminat)/dispozitive
contraorbirii pentru vehicule (corpuri de iluminat),
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi
cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate

de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire şi congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienţi termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la
USB, încălzitoare de căni cu alimentare la
USB, aparate pentru gătit cuşcuş, electrice,
lămpi standard/ lămpi de podea, vase pentru
tajine, electrice/vase pentru tajine, electrice,
proiectoare de lumină, maşini de ceaţă,
aparate si instalaţii de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare, maşini electrice de făcut lapte de
soia, capsule de cafea, goale, pentru aparate
electrice de cafea, distribuitoare electrice de
băuturi, tuburi de descărcare, pentru iluminat,
electrice, dozatoare de substanţe dezinfectante
pentru toalete, aparate de dezinfectare, aparate
de dezinfectare pentru scopuri medicale,
coloane de distilare, aparate de distilare,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru
irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii),
aparate de uscare, aparate de uscare pentru
nutreţ şi furaj/aparate de uscare pentru furaj,
aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare,
instalaţii de desalinizare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată,

pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienţilor, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măşti faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluşi, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoza din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/ camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolaţiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de apă
pentru scopuri medicale, cadre de mers cu roţi
pentru facilitarea mobilităţii, aparate cu raze X
pentru scopuri medicale, fotografii cu raze X
pentru scopuri medicale, tuburi cu raze X pentru
scopuri medicale, aparate şi echipamente de
producere a razelor x, pentru scopuri medicale.
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hote de extracţie pentru bucătării, fiare de
călcat cu abur pentru ţesături, instalaţii cu
beculeţe pentru decoraţiuni festive/ghirlande
luminoase pentrudecoraţiuni festive, ventilatoare
(aer condiţionat), ventilatoare (componente ale
instalaţiilor de aer condiţionat), ventilatoare
electrice pentru uz personal, aparate de
alimentare pentru cazanele de încălzire,
filamente pentru lămpile electrice, filtre pentru
aerul condiţionat, filtre pentru apa potabilă,
şeminee, domestice, fitinguri, formate, pentru
cuptoare/fitinguri formate pentru cuptoare,
torţe, coşuri de faclă pentru utilizare în
industria petrolieră, drumuri de fum pentru
cazanele de încălzire, instalaţii de tras apa,
aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât utilizate în
laborator, brichete cu gaz, apărate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz)/epuratoare (componenteale
instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz, boilere
cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare de
gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
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 fapă)/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 cuîncălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase

pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare de
laborator, lămpi de laborator, carcase pentru
lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile/cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(LED), brichete, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun/instalaţii electrice pentru
pomul decrăciun, lumini pentru automobile/
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu pentru
iluminat, prajitoare de malţ, generatoare de
microbule pentru băi, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), cuptoare cu microunde pentru
scopuri industriale, instalaţii de răcire a laptelui,
lămpi pentru mineri, robinete pentru ţevile de
apă/robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, reactoare nucleare, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune,instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator /nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator: radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
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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, prajitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii),robinete pentru ţevi şi conducte/robineţi
pentru ţevi şi conducte, robinete/robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă)/closete cu apă, lanterne
electrice/lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare)/bazinepentru spălat mâinile
(componente ale instalaţiilor sanitare), instalaţii
de irigat, automate, maşini de irigat pentru
scopuri agricole, aparate cu jet de apă, fitile
adaptate pentru sobele pe kerosen, vitrine
pentru depozitarea vinurilor, electrice, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului, aparate de
captare a apei, şaibe pentru robinetele de apă/
şaibe pentru robineţii de apă, încălzitoare de
apă, instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de
conducte de apă, instalaţii de purificare a apei,
aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de apă,
aparate şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii

pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere a
apei/dispozitive de evacuare.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădite
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi /vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât beţişoarele parfumate,
electrice, sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosinţă din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curăţat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinţi, 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 şi
neelectrice, şervete de bucătărie, pipete pentru
sos, busturi din porţelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă, untiere, capace pentru untiere,
cârlige pentru nasturi, servire (tăvi), cuşti pentru
animalele de gospodărie, forme de prăjituri,
tuburi şi capete pentru decorarea prăjiturilor,
candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele pentru
lumânări, stingătoare pentru lumânări, borcane
pentru lumânări (suporturi), cutii pentru dulciuri/
cutii de bomboane, mânuşi 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 mâncatsite de strecurat (ustensile de
uz casnic), instrumente de curăţare, acţionate
manual, câlţi pentru curăţat, clapete de
închidere pentru capacele borcanelor, cârpe
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pentru spălarea pardoselilor, cârlige de rufe,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte/întinzătoare
pentru îmbrăcăminte, cârpe de curăţare/pânze
de curăţare, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, agitatoare de cocktailuri,
amestecătoare pentru cocktailuri, râşniţe de
cafea, acţionate manual, servicii de cafea
(articole de masă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, puşculiţe pentru monede,
pungi cu gel pentru răcirea alimentelor şi a
băuturilor, huse pentru piepteni, piepteni pentru
animale, piepteni , piepteni electrici, pungi pentru
ornat pentru cofetari (pungi pentru cofetărie),
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, forme pentru fursecuri
(biscuiţi), borcane pentru fursecuri, seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi/găleţi de gunoi/pubele/
lăzi de gunoi, ştergătoare de praf, neelectrice,
cârpe de şters praful (pânze), vase de lut/
faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru ouă,
separatoare de ouă, neelectrice, pentru uz
casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămatufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan, ,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle/butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie /învelitori, nu din
hârtie, , pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, cupe pentru fructe, prese

pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, râzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/ butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădite gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi rari pentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile, animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru şerveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
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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 lustrui re, apa rate şi
maşini de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/lăzi
frigorifice portabile, neelectrice, capace pentru
vasele de gătit, suporturi pentru vasele fierbinţi,
vase, produse de olărie, inele pentru păsările de
curte, dopuri cu pi curator, bureţi pentru pudră,
pudriere, goale, praf de sticlă pentru decorare,
capcane pentru şobolani, sticle frigorifice, cuburi
de gheaţă reutilizabile, inele pentru păsări,
sucitoare, de uz casnic, uscătoare de rufe
rotative, boluri de salată, cleşti pentru salată,
solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe tip
vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturi pentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţel pentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurători pentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori

pentru udarea florilor şi, plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole
de masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă/igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă.
28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
dejoacă pentru bebeluşi, jocuri de table, genţi
special concepute pentru schiuri şi plăci de
surf, tunuri de aruncat mingi, mingi pentru
jocuri, haltere, mănuşi de baseball, mănuşi
de baseball/cricket (accesorii pentru jocuri),
clopoţei pentru pomul de crăciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziţionarea
bilei pe masa de billiard, tacuri de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, cârduri de bingo, indicatoare de tragere/
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muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii
bob, aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
body boa rding, apa rate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretă pentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru
piept (aparate de exerciţii)/aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese de
biliard acţionate cu fise, confeti, truse de magie,
manete de comandă pentru consolele de jocuri,
manete de comandă pentru jucării, numărători
(discuri) pentru jocuri, coşuri de prins peşte
(capcane de pescuit), genţi de cricket, pahare
pentru zaruri, darts, momeli pentru vânătoare
sau pescuit/ nade pentru vânătoare sau pescuit,
zaruri, discuri pentru sporturi, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea, găurilor din gazon (accesorii
de golf), păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, canturi de schiuri, protecţii pentru cot
(articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuitlinii
(fire) de pescuit, labe de înot/mănuşi de înot
(înotătoare), plute de pescuit, discuri zburătoare
(jucării), mese de fotbal, jocuri, aparate pentru
jocuri, apa rate pentru jocurile de noroc, mănuşi
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf,
cu sau fără roţi, mănuşi de golf, cărucioare
de golf/ cărucioare pentru sacii de golf, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
hamuri pentru plăcile de windsurf cu velă,
arbalete (articole sportive), crose de hochei,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vânătoare,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,

bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor de joacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume, ornamente pentru pomii de
crăciun, cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor
şi, produselor de cofetărie, pachinko, plăci de
padelă, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, pinatas, baloane pentru joacă, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete/bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie
cu telecomandă, panglici pentru gimnastică
ritmică, jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staţionare de antrenament, colofoniu
utilizat de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă
pentru windsurf, machete de vehicule la scară,
seturi de machete la scară (jucării), momeli cu
miros pentru vânătoare sau pescuit, scutere
(jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, piei de focă (învelitori pentru schiuri),
apărători de tibie (articole sportive), fluturaşi (de
badminton), skateboard-uri, ghete de patinaj cu
lame ataşate, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
topogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zăpadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înotcenturi de înot, veste de înot, saltele
gonflabile pentru piscine, leagăne, mese de tenis
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de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi de pluş,
plase de tenis, tunuri pentru mingile de tenis,
măşti de teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu
aer de jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri,
maşini de jucărie, machete de jucărie, case de
jucărie pentru copii, cochilii de protecţie pentru
sport, etichete pentru genţi de golf, sănii pentru
scheleton, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării , trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive).

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 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 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 clickjntocmirea
statelor de plată, consultanţă în domeniul

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
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managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu, amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte, afaceri), promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerţ
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 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 webjndexare
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.

───────

(210) M 2020 08874
(151) 18/12/2020
(732) FUTURE INSPIRED TRAINING

SRL, STR. POPA LAZAR 10,
AP. M7, BUCURESTI, 021586,
ROMANIA

(540)

GO4FIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.03; 29.01.12

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

clase:
41. Efectuarea de sport și fitness.

───────

(210) M 2020 08894
(151) 09/12/2020
(732) MANAGEMENT OBJECTIVES

S.A., ȘOS. BALDOVINEȘTI NR.
10, JUDEȚUL BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

Semintele Pamantului

(531) Clasificare Viena:
25.01.06; 27.05.01; 29.01.13
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(591) Culori revendicate:maro (HEX
#89181A), bej (HEX #F4D8A6), alb

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

30. Făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și produse de cofetărie.

───────

(210) M 2020 08896
(151) 09/12/2020
(732) SERGHIESCU G.ADELA-

GEORGIANA - CABINET
INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE,
CALEA VACARESTI NR. 308, BL.
1E, SC. A, ET. 1, AP. 8, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SĂ ÎNVĂȚĂM CU LUDICA!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.01; 02.03.15; 02.03.23;
25.01.09; 25.01.15; 26.01.16; 29.01.15

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

28. Jetoane din plastic inscripționate cu litere
sau cuvinte în limba română.

───────

(210) M 2020 09005
(151) 14/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR.31, JUD.
TIMIS, TIMISOARA, 300242, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Vital Grana

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 05.03.13

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină,
făină de ovăz, griș, produse de panificație,
pâine, pâine prăjită, crutoane, pâine firimituri
(pesmet), biscuiţi / fursecuri, biscuiți pentru
micul dejun, biscuiți pentru consum uman,
preparați din cereale, cereale preparate pentru
consum uman, terci de ovăz (porridge), fulgi
de ovăz pentru micul dejun, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, biscuiți din
ovăz, biscuiți din orez, gustări pe bază de
orez, prăjituri de orez, musli, cereale pentru
micul dejun, preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, chipsuri
(produse din cereale), fulgi de porumb, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), biscuiți din orez
în formă de granule (arare), batoane de
cereale bogate în proteine, produse de patiserie,

(591) Culori revendicate: alb, mov, 
turcoaz,galben, negru

(591) Culori revendicate: alb, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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aluaturi, aluaturi congelate, produse de cofetărie,
macarons, gofre, prăjiturele, deserturi, biscuiţi
cu malţ, dulciuri, ciocolată, semințe procesate,
amidon și produsele preparate din acestea,
preparate pentru copt şi drojdie, îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, produse pentru copt, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2020 09030
(151) 14/12/2020
(732) BEXMON S.R.L, STR. BRAZILOR

NR.9, JUDETUL COVASNA,
TÂRGU SECUIESC, COVASNA,
ROMANIA

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

(540)

Brico.ro
(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, 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 reţ elelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 09047
(151) 14/12/2020
(732) ALON GAL GASHRI, MAGAL

HASHALOM NR.1, AP3, RISHON
LEZION, ISRAEL

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 25.01.25

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

30. Produse de patiserie, amestecuri de cafea,
amestecuri de ceai.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi energizante,
apă (băuturi).
33. Băuturi alcoolice spirtoase.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(591) Culori revendicate: roz deschis, 
roșuînchis, alb
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(210) M 2020 09108
(151) 16/12/2020
(732) MICHELTEXTILE SRL, STR.

INSULA MUREŞ NR. 2, CVARTAL
23, ALEEA VIII, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

CAMU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.02.13

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, şepci,
căciuli, fesuri, tricouri, bluze, măşti textile
(articole de îmbrăcăminte).
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale textile,
produse de mercerie, brasarde (meșe de păr),
banderole de braţ (articole de îmbrăcăminte),
broşe (accesorii de îmbrăcăminte), catarame
(accesorii de îmbrăcăminte), nasturi, embleme,
ecusoane, epoleți, trese, catarame, fermoare,
insigne pentru purtare, suporturi pentru
gulere, numere de concurs, cordoane pentru
îmbrăcăminte, cordoane pentru ornamente,
borduri pentru îmbrăcăminte, panglici elastice,
broderie, articole ornamentale (broderie),

ornamente din dantelă, insigne ornamentale
(nasturi), ornamente pentru îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu articole de îmbrăcăminte, servicii de comerţ
în legătură cu articole de încălțăminte, servicii de
comerţ în legătură cu articole pentru acoperirea
capului, servicii de comerţ în legătură cu părți
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de comerţ în legătură
cu şepci, servicii de comerţ în legătură cu căciuli,
servicii de comerţ în legătură cu fesuri, servicii
de comerţ în legătură cu tricouri, servicii de
comerţ în legătură cu bluze, servicii de comerţ
în legătură cu măşti textile, servicii de comerţ
în legătură cu accesorii pentru îmbrăcăminte,
articole de cusut și articole decorative din
materiale textile, servicii de comerţ în legătură
cu produse de mercerie, servicii de comerţ
în legătură cu brasarde, servicii de comerţ în
legătură cu banderole de braţ (accesorii de
îmbrăcăminte), servicii de comerţ în legătură cu
broşe (accesorii de îmbrăcăminte), servicii de
comerţ în legătură cu catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), servicii de comerţ în legătură
cu nasturi, servicii de comerţ în legătură cu
embleme, servicii de comerţ în legătură cu
ecusoane, servicii de comerţ în legătură cu
epoleți, servicii de comerţ în legătură cu trese,
servicii de comerţ în legătură cu catarame,
servicii de comerţ în legătură cu fermoare,
servicii de comerţ în legătură cu insigne
pentru purtare, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru gulere, servicii de comerţ
în legătură cu numere de concurs, servicii
de comerţ în legătură cu cordoane pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerţ în legătură cu
cordoane pentru ornamente, servicii de comerţ
în legătură cu borduri pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerţ în legătură cu panglici elastice,
servicii de comerţ în legătură cu broderie, servicii
de comerţ în legătură cu articole ornamentale
(broderie), servicii de comerţ în legătură cu
ornamente din dantelă, servicii de comerţ
în legătură cu insigne ornamentale (nasturi),
servicii de comerţ în legătură cu ornamente
pentru îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2020 09109
(151) 16/12/2020
(732) GEORGIANA-LAURA COKYAPICI,

ALEEA MUNCII NR. 9, JUD. OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)

KAFFEIN FRESH ROASTED
COFFEE EST. 2003

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 27.07.01;
05.07.01

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de ceainării,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de localuri tip snack-bar, servicii
de pregătire a mâncărurilor și a băuturilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de furnizare de cafea pentru birouri (furnizare
de băuturi), servicii de bufete cu autoservire,
servicii de baruri, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, servicii de fast-fooduri,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii în
domeniul gustărilor, servire de alimente și băuturi
în internet-cafe, servire de băuturi alcoolice,
servicii de cazare temporară, servicii furnizate de
cafenele, servicii furnizate de coffee-shop-uri.

───────

(210) M 2020 09110
(151) 16/12/2020
(732) S.C. CAMPEANU MEDCOM

S.R.L., BD DECEBAL, BL. D2,
PARTER, JUD. HUNEDOARA,
DEVA, 330084, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

ART DENTAL STUDIO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
02.09.10

clase:
41. Educație, instruire.
44. Servicii medicale.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 09112
(151) 16/12/2020
(732) S.C. MANDY FOODS

INTERNATIONAL S.R.L., DRUMUL
NISIPOASA NR. 46-52, BIROUL
NR. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

Răsfăț de la Mărioara

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.24; 26.05.01; 26.05.18;
02.03.04; 02.03.23

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

29. Carne conservată, fructe si legume
conservate, cărnuri, înlocuitori de carne, pateuri,
pateu vegetal, pateuri de pește, pate de ficat,
pateuri pe bază de carne, pastă de carne,
peşte, cu excepţia celui viu, carne de pasăre de
curte, carne de vânat, extracte din carne, fructe
în conservă, ciuperci conservate, conserve
de legume, conserve și murături, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri gătite şi conservate constând în
principal din carne si legume, uleiuri pentru gătit,
produse din legume preparate, roșii conservate,
roșii, preparate, concentrat de roșii, roșii în
conservă, suc de roșii pentru gătit, piure de roşii,

conserve şi murături, conserve de fructe, gemuri,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi
legume, uleiuri şi grăsimi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la carne conservată, fructe si legume
conservate, cărnuri, înlocuitori de carne, pateuri,
pateu vegetal, pateuri de pește, pate de ficat,
pateuri pe bază de carne, pastă de carne,
peşte, cu excepţia celui viu, carne de pasăre de
curte, carne de vânat, extracte din carne, fructe
în conservă, ciuperci conservate, conserve
de legume, conserve și murături, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri gătite şi conservate constând în
principal din carne si legume, uleiuri pentru gătit,
produse din legume preparate, roșii conservate,
roșii, preparate, concentrat de roșii, roșii în
conservă, suc de roșii pentru gătit, piure de
roşii, conserve şi murături, conserve de legume,
conserve de fructe, gemuri, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, paste de fructe şi legume, uleiuri
şi grăsimi, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la carne conservată, fructe si legume
conservate, cărnuri, înlocuitori de carne, pateuri,
pateu vegetal, pateuri de pește, pate de
ficat, pateuri pe bază de carne, pastă de
carne, peşte, cu excepţia celui viu, carne de
pasăre de curte, carne de vânat, extracte din
carne, fructe în conservă, ciuperci conservate,
conserve de legume, conserve și murături,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri gătite şi conservate constând
în principal din carne si legume, uleiuri pentru
gătit, produse din legume preparate, roșii
conservate, roșii, preparate, concentrat de
roșii, roșii în conservă, suc de roșii pentru
gătit, piure de roşii, conserve şi murături,
conserve de legume, conserve de fructe, gemuri,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi
legume, uleiuri şi grăsimi, publicitate, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, realizare de
reclame, anunţuri publicitare, publicitate online,
promoţii, informaţii comerciale, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Servicii de ambalare, ambalare de alimente,
transport de alimente, servicii de ambalare si
transport referitoare la carne conservată, fructe
si legume conservate, cărnuri, înlocuitori de
carne, pateuri, pateu vegetal, pateuri de pește,
pate de ficat, pateuri pe bază de carne, pastă
de carne, peşte, cu excepţia celui viu, carne de
pasăre de curte, carne de vânat, extracte din
carne, fructe în conservă, ciuperci conservate,
conserve de legume, conserve și murături,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri gătite şi conservate constând
în principal din carne si legume, uleiuri pentru

(591) Culori revendicate: verde, alb, 
galben,roșu, bej
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gătit, produse din legume preparate, roșii
conservate, roșii, preparate, concentrat de roșii,
roșii în conservă, suc de roșii pentru gătit,
piure de roşii, conserve şi murături, conserve
de legume, conserve de fructe, gemuri, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi legume,
uleiuri şi grăsimi.

───────

(210) M 2020 09113
(151) 16/12/2020
(732) S.C. UNIC DENT CLINIC S.R.L.,

STR. ION HELIADE RADULESCU
NR. 4, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

Unic Dent CLINIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.05.01; 26.05.14;
26.05.16; 26.02.07; 02.09.10

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, stomatologie, stomatologie
estetică, stomatologie veterinară, asistență
stomatologică, consultații stomatologice,
închiriere de instrumente stomatologice,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii oferite de clinici dentare,
servicii de igienă dentară, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, anestezie dentară,
servicii de curățare a dinților, servicii de albire
a dinților, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, servicii de ortodonție,
servicii de chirurgie.

───────

(210) M 2020 09114
(151) 16/12/2020
(732) S.C. VALGER LEMN S.R.L.,

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

VL VALGER LEMN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.05;
26.11.07

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

19. Lemn, lemn pluristratificat, lemn laminat,
lemn tăiat, lemn modelat, lemn artificial, lemn
semiprelucrat, lemn masiv, lambriuri din lemn,
lemn lamelar încleiat, lemn de plută, lemn
ecarisat, lemn fasonat, lemn de esență moale,
jumătăți de lemn îmbinate, grinzi din lemn,
panouri din lemn, profile (profiluri) din lemn,
profile de imitație din lemn, profiluri pentru
ferestre, profiluri pentru usi.
20. Mobilier din lemn, scări din lemn, panouri
de lemn pentru mobilier, grilaje din lemn, benzi
de lemn, panouri despărțitoare din lemn pentru
mobilier, trepte (scări) nemetalice, scări fabricate
din lemn, scări pliabile confecționate din lemn.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii

STR. LT. N. V. POPA NR. 8, 
HALA2, JUD. ALBA, BLAJ, 
ALBA,  ROMANIA
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de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de lemn, lemn pluristratificat, lemn laminat,
lemn tăiat, lemn modelat, lemn artificial, lemn
semiprelucrat, lemn masiv, lambriuri din lemn,
lemn lamelar încleiat, lemn de plută, lemn
ecarisat, lemn fasonat, lemn de esență moale,
jumătăți de lemn îmbinate, grinzi din lemn,
panouri din lemn, profile (profiluri) din lemn,
profile de imitație din lemn, profiluri pentru
ferestre, profiluri pentru usi, mobilier din lemn,
scări din lemn, panouri de lemn pentru mobilier,
grilaje din lemn, benzi de lemn, panouri
despărțitoare din lemn pentru mobilier, trepte
(scări) nemetalice, scări fabricate din lemn,
scări pliabile confecționate din lemn, exceptând
transportul lor, pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.
37. Construcție de scări de lemn, reparații
sau întreținere de mașini și aparate pentru
prelucrarea lemnului, instalare de podele din
lemn, aplicarea de vopsea de protecție pe
lemn, inspecția structurilor pentru detectarea
dăunătorilor de lemn.
40. Laminarea lemnului, conservarea lemnului,
tăierea și prelucrarea lemnului, furnizare de
informații despre prelucrarea lemnului, lucrări în
lemn, servicii de strunjirea lemnului, uscarea la

cuptor a lemnului, tratarea lemnului cu substanțe
de conservare.

───────

(210) M 2020 09115
(151) 16/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one HERASTRAU TOWERS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
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financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), servicii de construcţie, consultanţă în
construcţii, demolarea clădirilor.

───────

(210) M 2020 09116
(151) 16/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one HERASTRAU PLAZA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de

personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), servicii de construcţie, consultanţă în
construcţii, demolarea clădirilor.

───────

(210) M 2020 09118
(151) 16/12/2020
(732) ADBG DEDICATED SOLUTIONS

SRL, STR. MARGARETEI, NR.
18, JUDETUL MARAMURES,
MARAMURES, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

Auto Drop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Instrumente de navigație, dispozitive de
navigație gps, aparate de înregistrare
a sunetelor și imaginilor, camere de
bord, radiouri de vehicule, afișaje pentru
vehicule, senzori, 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, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
instrumente de măsurare, dispozitive de
detectare, detector de prezență, instrumente
de monitorizare, controlere electrice, circuite
de control, microcontrolere, indicatoare digitale,
indicatoare de fază.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
navigație gps, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de înregistrare a sunetelor
și imaginilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu camere de bord, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu radiouri de vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu afișaje pentru vehicule, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu senzori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
din domeniul tehnologiei informaționale și
audiovizualului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de detectare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu detector de prezență,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de monitorizare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu controlere electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu circuite de control, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu microcontrolere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu indicatoare digitale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu indicatoare de fază,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instrumente de navigație, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dispozitive de navigație gps, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de înregistrare a sunetelor și imaginilor,

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu camere de bord, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu radiouri
de vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu afișaje pentru vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu senzori, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu echipamente din domeniul tehnologiei
informaționale și audiovizualului, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
instrumente de măsurare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
de detectare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu detector de prezență,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instrumente de monitorizare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu controlere electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu circuite
de control, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu microcontrolere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu indicatoare digitale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu indicatoare de
fază.
37. Servicii de instalare de instrumente de
navigație, servicii de instalare de dispozitive de
navigație gps, servicii de instalare de aparate de
înregistrare a sunetelor și imaginilor, servicii de
instalare de camere de bord, servicii de instalare
de radiouri de vehicule, servicii de instalare
de afișaje pentru vehicule, servicii de instalare
de senzori, servicii de instalare de dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, servicii de instalare de dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, servicii de instalare de dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de instalare
de echipamente din domeniul tehnologiei
informaționale și audiovizualului, servicii de
instalare de instrumente de măsurare, servicii
de instalare de dispozitive de detectare, servicii
de instalare de detector de prezență, servicii
de instalare de instrumente de monitorizare,
servicii de instalare de controlere electrice,
servicii de instalare de circuite de control,
servicii de instalare de microcontrolere, servicii
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de instalare de indicatoare digitale, servicii de
instalare de indicatoare de fază, reparații și
lucrări de întreținere de instrumente de navigație,
reparații și lucrări de întreținere de dispozitive de
navigație gps, reparații și lucrări de întreținere de
aparate de înregistrare a sunetelor și imaginilor,
reparații și lucrări de întreținere de camere de
bord, reparații și lucrări de întreținere de radiouri
de vehicule, reparații și lucrări de întreținere
de afișaje pentru vehicule, reparații și lucrări
de întreținere de senzori, reparații și lucrări
de întreținere de dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
reparații și lucrări de întreținere de dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, reparații și lucrări de întreținere
de dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, reparații
și lucrări de întreținere de echipamente
din domeniul tehnologiei informaționale și
audiovizualului, reparații și lucrări de întreținere
de instrumente de măsurare, reparații și lucrări
de întreținere de dispozitive de detectare,
reparații și lucrări de întreținere de detector
de prezență, reparații și lucrări de întreținere
de instrumente de monitorizare, reparații și
lucrări de întreținere de controlere electrice,
reparații și lucrări de întreținere de circuite de
control, reparații și lucrări de întreținere de
microcontrolere, reparații și lucrări de întreținere
de indicatoare digitale, reparații și lucrări de
întreținere de indicatoare de fază.

───────

(210) M 2020 09119
(151) 16/12/2020
(732) SC PREFERA FOODS SA, DN1

KM. 392 + 600, COM. GALDA DE
JOS, JUDETUL ALBA, OIEJDEA,
ALBA, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP. 1,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

Catinca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.03.01

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, carne preparată, feluri de
mâncare preparate din carne, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, salate
aperitiv, salate de legume, salate preparate,
tocane (alimente), antreuri pe bază de legume,
burgeri din legume, cârnați vegetali, conserve
cu legume, conserve de fructe, conserve de
legume, conserve și murături, deserturi pe bază
de fructe, extracte din legume pentru gătit
(sucuri), fructe preparate, fructe în conservă,
ghiveci, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, înlocuitori de carne pe bază

(591) Culori revendicate: rosu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de legume, legume gătite, mâncăruri cu legume
preparate, mezeluri vegetariene, pateu vegetal,
piureuri de fructe, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
salate de fructe, semințe procesate, semințe,
preparate, cremă tartinabilă pe bază de legume,
creme sau lactate.

───────

(210) M 2020 09120
(151) 16/12/2020
(732) ASOCIATIA ORTRUN MAHL,

CALEA FELDIOAREI NR.31,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

ORTRUN MAHL
PERSÖNLICHKEITEN BILDEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia
mobilei, materiale de desen şi materiale
pentru artişti, materiale didactice şi educative,
cărți, caiete de activități individuale, caiete
de activități pentru copii, caiete de exerciții,
cărți școlare, dicționare, enciclopedii, ghiduri,
manuale, materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor).
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea

de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata în legătură cu materiale
didactice şi educative, cărți , caiete de activități
individuale, caiete de activități pentru copii,
caiete de exerciții, cărți școlare, dicționare,
enciclopedii, ghiduri, manuale, materiale de
instruire sau învățământ, servicii de consultanţă
în afaceri privind organizarea, promovarea si
gestionarea campaniilor de strângere de fonduri,
căutare de sponsorizare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de comenzi
online, administrare de programe de fidelizare a
clienților, administrare de programe cu premii de
fidelitate, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
36. Servicii filantropice privind donaţiile
financiare, servicii de binefacere în domeniul
donaţiilor monetare, servicii de strângere de
fonduri prin site-uri de finanţare participativă,
servicii de colectare de fonduri de binefacere
pentru copiii defavorizaţi, colectarea de fonduri
şi sponsorizare, colectare de fonduri de
binefacere, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, sponsorizare,
servicii caritabile, şi anume servicii financiare,
investiţii de fonduri în scopuri caritabile,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
organizare de colecte de fonduri, acordare de
fonduri, servicii de fonduri de binefacere, servicii
de administrare de fonduri, transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicaţiilor,
acordare de fonduri pentru organizaţii non-
profit, furnizare de informaţii privind colectarea
de fonduri de binefacere, colecte de fonduri
de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment, organizare de activităţi de colectare
de fonduri pentru susţinerea cercetării medicale
şi a procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
administrarea serviciilor educaționale, prestarea
de servicii de divertisment educativ pentru copii
în centre after-school, analiza rezultatelor și
datelor testelor cu caracter educativ pentru terți,
asistență profesională individualizată (coaching),
asigurare de testări şi evaluări în domeniul
educaţiei, consiliere şi coaching cu privire
la carieră (consiliere şi asistenţă cu privire
la educaţie), ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, consiliere
în carieră (educație), consultanţă profesională

(591) Culori revendicate: albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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referitoare la educaţie, cercetare în domeniul
educaţiei, coordonare de cursuri, seminarii si
ateliere de lucru, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri prin corespondență, creșe
(educație), cursuri de formare profesională,
cursuri de instruire în tabere educative, tabere
de vară (divertisment şi educaţie), cursuri școlare
pentru pregătirea examenelor, cursuri școlare
legate de sprijinul educational, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți, difuzare de materiale
educative, educație vocațională pentru tineri,
elaborare de manuale educative, elaborare
de cursuri de instruire și de examene,
formare în domeniul aptitudinilor profesionale,
formarea profesorilor, furnizare de centre de
pregătire, furnizare de cursuri de formare,
furnizare de cursuri de instruire, furnizare de
cursuri de instruire online, furnizare de cursuri
educaționale, instruire educativă, instruire
profesională, organizare de cursuri, furnizare
de pregătire, educaţie şi îndrumare, organizare
de cursuri prin metode de educaţie deschisă,
organizare de festivaluri în scopuri educative si
de divertisment, organizare şi coordonare de
evenimente, targuri, expozitii în scop cultural,
de divertisment şi sportive, organizare şi
desfăşurare de evenimente de divertisment
pentru colectare de fonduri pentru scopuri
caritabile, organizarea de concursuri (educaţie
sau divertisment), organizare şi coordonare
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizare de pregătire extrașcolară în domeniul
limbilor, organizare și coordonare de seminarii,
conferinte, colocvii, simpozioane cu scop
educativ sau cultural, pregătire extrașcolară în
centre specializate, servicii de consiliere în
materie de educație si instruire, servicii ale
unei academii de formare, servicii de evaluare
didactică, servicii de instruire a profesorilor,
centre de divertisment, servicii de divertisment,
servicii de divertisment pentru copii, furnizare
de informaţii şi întocmire de rapoarte privind
progresul, cu privire la educaţie şi instruire,
informaţii în domeniul educaţiei, furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet.

───────

(210) M 2020 09121
(151) 16/12/2020
(732) MINDSPARK CONSULTING SRL,

STR. SZEK NR. 98/B, JUDEŢ
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530201, HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

ékes

(531) Clasificare Viena:
05.05.19; 05.05.21; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

14. Pietre prețioase, perle și metale prețioase
și imitații ale acestora, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, bijuterii, cruciulițe (bijuterii),
amulete (bijuterii), brățări (bijuterii), lanțuri
(bijuterii), bijuterii-pandantive, broșe (bijuterii),
bijuterii de corp, bijuterii pentru copii, bijuterii
din aur, ornamente din sau placate cu metale
prețioase sau semiprețioase sau pietre, sau
imitații ale acestora, portchei fantezie din
metale prețioase, agrafe de argint, cercei
de argint, piese și accesorii pentru bijuterii,
cercei de aur, brățări de aur, lanțuri de aur,
butoni de manșetă din aur, inele din aur,
lănțișoare de aur, broșe placate cu aur (bijuterii),
lănțișoare placate cu aur, aur filat (bijuterii),
medalii de aur, bijuterii pentru față, brățări
de identificare (bijuterii), brățări pentru gleznă,
inele de prietenie, bijuterii pentru împodobire

(591) Culori revendicate: negru (Pantone 419
C), gri (Pantone 447 C), auriu (Pantone
2007 C)
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personală, insigne de rever ornamentale,
broșe decorative (bijuterii), podoabe (bijuterie),
diademe, cercei cu pandantiv, ornamente pentru
încălțăminte, pandantive din chihlimbar fiind
articole de bijuterie, cercei pentru piercing,
brățări de prietenie, inele eternity (bijuterii),
lanțuri de bijuterii, medalii comemorative, bijuterii
personale, cercei, cercei placați cu argint, cercei
placați cu aur, ornamente pentru urechi sub
formă de bijuterii, pandantive, brățări de argint,
lanțuri de argint, inele de argint, inele placate cu
argint, brățări placate cu argint, lanțuri placate cu
argint, butoni de manșetă placați cu argint, ace
de rever (bijuterii), brățări, verighete, cercei din
metale prețioase, bijuterie din argint veritabil, ace
de cravată.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, etichete din material textil, materiale
pentru realizarea accesoriilor textile pentru
mobilier, șervete de unică folosință din material
textil, țesături acoperite de motive desenate
pentru broderie, materiale textile pentru
demachiere, materiale textile confecționate din
pânză de in, prosoape (textile) pentru uz în
bucătărie, tapiserie pentru mobilier, produse
textile de uz casnic, batiste din material
textil, textile de ambalat alimente, înlocuitori
de textile, materiale textile pentru imprimare
digitală, insigne fabricate din material textil,
etichete adezive (textile).
26. Articole de păr (decorativ, fixare și protetice),
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile,
catarame pentru îmbrăcăminte, șnururi răsucite
pentru pasmanterie, dantelă, clipsuri pentru
șaluri, altele decât bijuterii, piese care se lipesc
la cald, pentru repararea articolelor textile,
petice termoadezive, broderii din argint, panglici
decorative, petice decorative, petice adezive
decorative pentru jachete, panglici decorative
din material textil folosite ca ornament, dantelă
pentru bordare, nasturi fantezie folosiți ca
ornament, inele elastice de fixare, nasturi, paiete
pentru îmbrăcăminte, broderie, dantele brodate,
petice brodate, cocarde, inele pentru eșarfe,
ornamente pentru pălării, benzi pentru pălării,
catarame, nu din metale prețioase (accesorii
pentru îmbrăcăminte), nasturi de sacou din
metale prețioase, ace din metale prețioase,
cordoane (șireturi) pentru îmbrăcăminte, broșe
(accesorii de îmbrăcăminte), catarame de curea,
aplice (mercerie), trese, broderie de argint pentru
confecții, ecusoane brodate pentru haine, aplice
din material textil (mercerie), articole decorative
pentru păr, agrafe și cleme de păr, benzi pentru
păr, ace de păr, panglici de păr, elastice pentru
păr.

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de publicitate
pentru bijuterii, organizare de prezentări în
scopuri publicitare, promovarea vânzărilor,
marketing digital, servicii de publicitate digitală,
marketing direct, promovare a vânzărilor de
produse din industria modei prin articole
promoționale în reviste, publicitate, publicitate
online, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate și reclamă, marketing pe internet,
organizarea de publicitate, servicii promoționale
comerciale, campanii de marketing, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, publicitate
și marketing, marketing promoțional, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
reclamă și publicitate, promovarea comercială,
distribuire de mostre de produse, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bijuterii.

───────

(210) M 2020 09122
(151) 16/12/2020
(732) GAMA CONSTRUCT SRL, STR.

STEFAN CEL MARE, NR. 166,
JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550321,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

GAMA CONSTRUCT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
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apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
administrarea hotelurilor, servicii publicitare
pentru hoteluri, management hotelier pentru terți,
management de hoteluri pentru terți, servicii
de secretariat furnizate de hoteluri, servicii de
management hotelier (pentru terți), servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale de
construcții, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de coordonare de proiecte de afaceri
pentru proiecte de construcții.
36. Asigurarea finanțării pentru proiecte de
construcții, servicii de asigurare pentru
industria construcțiilor, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții comerciale,
servicii de planificare financiară privind
proiectele de construcții, întocmire de rapoarte
financiare referitoare la proiecte de construcții,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru operații de construcții,
asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
evaluare de clădiri (financiară), finanțarea
proiectelor de clădiri, închiriere de clădiri,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de clădiri cu apartamente, închirieri 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 informa ții privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clă dirile, 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,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, consiliere
referitoare la ipoteci pentru proprietăți
rezidențiale, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), asigurare pentru cazare la hotel,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
închiriere de spații de cazare permanentă,
servicii de localizare de apartamente pentru terți
(cazare permanentă), asigurări pentru hoteluri,
servicii de finanțare referitoare la hoteluri.
37. Construcții rutiere, construcții civile,
impermeabilizarea construcțiilor, construcții de
șosele, construcții de străzi, construcții
de terase, edificare construcții prefabricate,
consultații pentru construcții, demolări de
construcții, construcții de infrastructură, reparații
în construcții, reparații de construcții,
nivelarea terenurilor pentru construcții,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), clădiri și construcții subacvatice,
construcții de puțuri subterane, servicii de
construcții hidraulice, pregătirea terenului pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții, lucrări
de etanșeizare (construcții), construcții pentru
infrastructura aeronautică, curățarea terenurilor
pentru construcții, construcții civile privind
irigațiile, demolare de construcții civile, servicii
de construcții civile, construcții de clădiri
rezidențiale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de infrastructură energetică,
construcții de clădiri instituționale, construcții
pe uscat (onshore), construcții de infrastructură
civilă, informații în domeniul construcțiilor,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii
de construcții de clădiri, informații în materie
de construcții, construcții de conducte pentru
prospecțiune, închirieri de utilaje pentru
construcții, lucrări de reparații în construcții,
construcții de platforme pentru prospecțiune,
supraveghere a lucrărilor de construcții,
construcții de diguri sparge-val, construcții și
demolări de clădiri, construcții de bazine de
înot, executare de cofraje pentru construcții,
construcții de infrastructură pentru comunicații,
instalare de schele pentru construcții, construcții
pe platforme maritime (offshore), construcții,
instalații și reparații subacvatice, servicii de
management în construcții, construcții și
reparații de clădiri, servicii de dezvoltare
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imobiliară (construcții), instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări și
construcții, repararea construcțiilor deteriorate
de păsări, închiriere de echipamente de
construcții, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, lucrări de construcții de
inginerie civilă, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, închiriere de macarale (echipament
de construcții), supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, lucrări de izolare a
clădirilor (construcții), construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, instalare de elemente
fabricate de construcții, servicii de construcții
de structuri temporare, realizarea de construcții
cu caracter industrial, construcții de instalații
de încălzire geotermală, ridicare de construcții
structurale din oțel, executare de cofraje
pentru construcții civile, construcții de instalații
de energie geotermală, instalare de schele
pentru construcții civile, construcții de instalații
de stocare subterană, instalare de elemente
prefabricate pentru construcții, construcții de
drumuri pe bază de comandă, construcții de
poduri pe bază de comandă, informații privind
închirierea de echipament pentru construcții,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
lucrări de construcții subterane legate de
cablare, consultanță în domeniul supervizării
lucrărilor de construcții, instalare de utilități pe
șantiere de construcții, servicii de construcții
subacvatice de inginerie civilă, construcții de
fabrici pe bază de comandă, servicii de
gestiune a lucrărilor de construcții, construcții
cu acces prin intermediul alpinismului utilitar,
construcții de instalații comunitare de încălzire
geotermală, sudură de structuri din oțel pentru
construcții, servicii de binefacere în materie
de construcții, construcții de locuințe pe bază
de comandă, construcții de case pe bază
de comandă, eliminarea molozului din clădiri
(servicii de construcții), instalare de structuri
de construcții cu sticlă, transport cu troliul
de clădiri și construcții, lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, servicii ale
geamgiilor pentru vehicule folosite în construcții,
servicii de ridicare mecanică pentru industria
construcțiilor, furnizare de informații referitoare la
industria construcțiilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, lucrări de construcții subterane legate
de cablajele electrice, lucrări de construcții
subterane legate de pozarea drenurilor, lucrări
de construcții subterane cu privire la conducte,
servicii de construcții de grădină (montare și
închidere cu geamuri), servicii de construcții

referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
furnizare de informații privind construcții folosind
mijloace electronice, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
marine, servicii de cămășuială pentru repararea
instalațiilor de construcții industriale, servicii
de cămășuială pentru întreținerea instalațiilor
de construcții industriale, servicii de reparații
sau întreținere de mașini și aparate pentru
construcții, ridicare de construcții temporare
pentru evenimente în aer liber, lucrări de servicii
de construcții subterane legate de canale de
scurgere, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, închiriere de aparate de
ridicat destinate utilizării în construcții, furnizare
de informații pentru construcții, referitoare la
lucrări publice, servicii de construcții de inginerie
civilă pentru prevenirea inundării terenului din
cauza viiturilor, servicii de lucrări de construcții
subterane legate de magistrală de alimentare
cu apă, servicii de supraveghere a construcțiilor
de clădiri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de platforme de lucru elevatoare destinate
utilizării în construcții, servicii de construcții
de inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, furnizare de informații privind
închirierea de mașini și aparate de construcții,
lucrări de construcții subterane legate de
țevile de alimentare cu apă, instalare de
sisteme de energie solară pentru construcții
de uz locativ, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu gaz,
lucrări de construcții subterane legate de
conductele de alimentare cu gaz, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și aparate de construcții, instalare
de sisteme de energie solară, altele decât
pentru construcții de uz locativ, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
transport cu troliul de mașini în legătură cu
instalații, reparații și construcții, construcții de
inginerie civilă referitoare la prevenirea inundării
clădirilor prin revărsarea apei, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, 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
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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, aplicarea de tencuială
pe clădiri, reparații și renovări de clădiri,
servicii de redecorare de clădiri, construcții
și reparații de clădiri, lucrări de reparații la
clădiri, servicii de renovare pentru clădiri,
construcții și demolări de clădiri, instalarea
pereților despărțitori pentru clădiri, montarea
izolației termice la clădiri, fumigarea clădirilor
împotriva acțiunii dăunătorilor, dezinfectarea
clădirilor împotriva infestării bacteriene, servicii
de renovare a clădirilor, curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, servicii de spălare
a clădirilor, renovarea interioară a clădirilor
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, servicii de combatere a dăunătorilor
cu privire la clădiri, curățare interioară și
exterioară de clădiri, construirea de clădiri
destinate procesului educativ, montare de clădiri
și structuri prefabricate, servicii consultative
privind demolarea de clădiri, reparare și
întreținere de clădiri rezidențiale, servicii de
consiliere privind consolidarea clădirilor, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
supravegherea lucrărilor de renovare a
clădirilor, furnizare de informații privind
curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații

în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
construcție de proprietăți, întreținere de
proprietăți, renovare de proprietăți, construcție
de proprietăți industriale, construcție de
proprietăți rezidențiale, construcție de proprietăți
comerciale, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, informaţii
în domeniul construcţiilor, construcţii de
standuri comerciale şi magazine, închiriere de
echipament de construcţii (maşini de şantier),
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte, servicii
specializate în domeniul construcţiei, cum ar fi
cele de prestate de  zugravi, instalatori sanitari,
instalatori pentru instalaţiile  de încălzire sau 
țiglari, servicii de reparaţii, şi anume servicii 
care se ocupă cu repunerea în bună stare 
a  oricărui  obiect  după  uzură, stricăciune, 
deteriorare  sau  distrugere  parţială, servicii 
anexe  serviciilor  de  construcţii  cum ar  fi 
verificarea proiectelor de construcţii,servicii de 
închiriere  de  utilaje  sau  de materiale  de 
construcţii,  instalare  de  structuri temporare 
pentru  târguri  comerciale,  construcție de 
standuri  pentru  târguri  comerciale  și  expoziții,
curățarea clădirilor rezidențiale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construirea de
zone rezidențiale, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
servicii de curățenie pentru case din complexe
rezidențiale, îndepărtarea păsărilor din clădiri
rezidențiale și comerciale, construire de școli,
construcție de spații de cazare interioare,
construire de locuri de cazare pentru turism,
servicii de tâmplărie (reparații), reparații de
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plafoane, reparații de tapițerie, sudură pentru
reparații, reparații de construcții, reparații în
construcții, servicii de tapițerie și reparații pentru
vehicule, reparații de sisteme de protecție
împotriva soarelui, întreținere și reparații de
instalații de stocare, servicii de reparații și
întreținere la înălțime, întreținere și reparații de
țevi utilizate pentru echipamentele industriale,
construcție de sere, construcție de florării (sere)
și de sere, construcție de sere (montare și
închidere cu geamuri), montare de sticlă izolantă
în florării (sere), la ferestre, la uși și în sere,
montare de geamuri în florării (sere), la ferestre,
la uși și în sere, instalarea acoperișurilor,
instalare de împrejmuiri, instalare de plafoane,
instalare de corturi, instalare de materiale
izolatoare, instalare de acoperișuri culisante,
instalare de împrejmuiri temporare, construcție
de pereți cortină, ridicare (construire) de ziduri de
tip cortină, montarea de protecție ignifugă activă,
montarea de protecție ignifugă pasivă.
42. Analiza comportamentului structural al
materialelor de construcții, controlul calității
materialelor de construcții, proiectare de
construcții, elaborare de planuri (construcții),
estimarea devizelor în construcții, realizarea
de planuri (construcții), cercetare în domeniul
construcțiilor, proiectare de sisteme de
construcții, dezvoltare de proiecte de construcții,
planificare pentru construcții de proprietăți,
efectuarea de planuri pentru construcții, testare
geologică de loturi de construcții, servicii de
cercetare în domeniul construcțiilor, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, elaborare de
planuri în domeniul construcțiilor, consultanță în
domeniul desenului tehnic în construcții, studii
de proiecte tehnice în domeniul construcțiilor,
servicii de proiectare în domeniul construcțiilor
navale, servicii de cercetare tehnologică pentru
industria construcțiilor de clădiri, măsurători
de mediu în cadrul structurilor de construcții
civile, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru construcții, consultanță în
domeniul arhitecturii și realizării planurilor pentru
construcții, realizare de studii de proiecte
tehnice pentru proiecte de construcții, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, proiectare de planuri de
construcții pentru spații de recreere (agrement),
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri
sau al urbanismului, monitorizare de evenimente
care influențează mediul din structuri de
construcții civile, întocmirea de rapoarte privind
studiile de proiecte tehnice pentru proiecte de
construcții, dezvoltare de programe de calculator
înregistrate pe suporturi de date (software)

concepute pentru construcții și producția
automatizată (cad/cam), proiectare de clădiri,
monitorizarea structurii clădirilor, inspecția
clădirilor (expertize), servicii de 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, servicii de 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, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri.

───────

(210) M 2020 09123
(151) 16/12/2020
(732) SORIN PLATON, STR.FAGULUI,

NR.80A, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400483, CLUJ,
ROMANIA

(540)

suprimatorul
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Acaricide, acaricide de uz casnic, acaricide
de uz industrial, agent chimic care ucide sporii,
agenți fungicizi, otrăvuri bacteriene, batoane
pentru fumigație folosite ca dezinfectante,
benzi cu adeziv utilizate împotriva dăunătorilor,
bețișoare fumigante, bețișoare anti-țânțari,
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biocide, biocide sintetice, biopesticide de uz
casnic, clei pentru prins muște, fumiganți,
fungicide, fungicide de uz domestic, insecticide,
insecticide de uz domestic, insectifuge,
otravă pentru șobolani, otrăvuri, paraziticide,
pastile insectifuge de uz personal (portabile),
preparate antiparazitare din surse chimice,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
preparate pentru combaterea moliilor, preparate
pentru controlarea insectelor, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate
pentru exterminarea puricilor, produse chimice
pentru distrugerea șoarecilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse contra
moliilor, produse insectifuge destinate utilizării
pe oameni, produse insectifuge pentru utilizare
pe animale, bile de naftalină, brățări impregnate
cu produse pentru respingerea insectelor,
brățări vândute preumplute cu preparate
insectifuge, erbicide, fungicide pentru eliminarea
dăunătorilor, larvicide, nematicide, moluscocide,
ovicide, pesticid pentru nematode, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide),
produse repelente de țânțari, pudre pentru
eliminarea puricilor, pudre împotriva puricilor,
regulatori de creștere a insectelor, soluții
insecticide pentru spălături veterinare, spray
antiinsecte, spray-uri împotriva puricilor,
substanțe antimucegai, substanțe care atrag
insectele, substanțe repelente pentru viermi
folosite pentru gazon sau iarbă, vermicide, zgărzi
antiparazitare pentru animale.
37. Deratizare, servicii de controlul dăunătorilor,
alţii decât cei din agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de controlul dăunătorilor
cu privire la clădiri, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, dezinfectarea
clădirilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de dezinfecție,
servicii de eliminarea dăunătorilor alţii decât
cei din agricultură, horticultură și silvicultură,
servicii de exterminarea dăunătorilor, alţii
decât cei din agricultură, horticultură și
silvicultură, servicii de exterminarea dăunătorilor
(nu pentru agricultură, silvicultură sau
horticultură), fumigarea clădirilor împotriva
acțiunii dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva paraziților, servicii de fumigație, servicii
de dezinfectare a veselei, servicii privind
controlul termitelor, alţii decât cei din agricultură,
horticultură și silvicultură, controlul infestării
cu purici, dezinfectarea clădirilor împotriva

contaminării cu bacterii, distrugerea dăunătorilor,
alții decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, protejarea clădirilor
contra pătrunderii dăunătorilor și paraziților,
pulverizare de insecticide pentru locuințe
rezidențiale, pulverizare insecticide pentru clădiri
comerciale, servicii de control al dăunătorilor,
altele decât cele pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, tratarea suprafețelor cu produse
repelente pentru îndepărtarea animalelor.

───────

(210) M 2020 09124
(151) 16/12/2020
(732) CGR BUSINESS PROJECT SRL,

CALEA BUCUREŞTILOR NR. 1,
JUDEŢ ILFOV, OTOPENI, 75100,
ILFOV, ROMANIA

(540)

cgrauto
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Cârlige de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
remorci, remorci pentru transport, remorci
(vehicule), remorci rutiere, caroserii pentru
remorci, remorci pentru vehiculele terestre,
remorci pentru camioane, bare de tractare pentru
remorci, bare de remorcare pentru remorci,
remorci pentru transport de biciclete, remorci
pentru transportul de utilaje, prelate adaptate
(croite pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile.
37. Reparare de remorci, stații service pentru
întreținerea vehiculelor, instalare de accesorii
pentru automobile, întreținerea de piese
și accesorii pentru autovehicule terestre
comerciale.
39. Închiriere de remorci, închirieri de remorci,
închirieri de camioane și remorci, închiriere de
remorci pentru automobile, servicii de închiriere
de remorci rutiere, închirieri de vehicule de
tracțiune și remorci.

───────
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(210) M 2020 09125
(151) 16/12/2020
(732) VESPIRA PLUS SRL, STR.

FIERARI 276, JUDEŢ PRAHOVA,
BRATASANCA, 107251,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

PaulaAna

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Dulciuri, ciocolată, batoane de ciocolată,
biscuiți de ciocolată, bomboane cu ciocolată,
dulciuri din ciocolată, marțipan din ciocolată,
paste de ciocolată, trufe de ciocolată, prăjituri
cu ciocolată, înghețate cu ciocolată, praline de
ciocolată, tablete (dulciuri), bomboane (dulciuri),
batoane dulci, dulciuri sub formă de batoane,
torturi vegane, torturi, torturi de înghețată, tarte,
prăjituri.

───────

(210) M 2020 09126
(151) 16/12/2020
(732) S&D CONSULTING IMOBILIARE

SRL, CALEA BUCUREȘTI NR.
38, BL. P2, SC. 1, ET. 7, AP. 110,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, 200345,
DOLJ, ROMANIA

(540)

CASA DONER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05

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

43. Servicii de restaurante fast-food, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar.

───────
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(210) M 2020 09127
(151) 17/12/2020
(732) TECHTEX SRL, STR. 1 NR. 312,

JUDEȚUL BIHOR, SAT OŞORHEI/
COMUNA OŞORHEI, BIHOR,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CIUPAN CORNEL,
STR. MESTECENILOR NR. 6, BL. E9,
SC. 1, AP.2, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400348, CLUJ, ROMANIA

(540)

Dr.Albert

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 24.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

10. Măşti chirurgicale, măşti utilizate de
către personalul medical, măsti faciale pentru
protecţie medicală, măsti faciale pentru protecţie
medicală, pentru copii, halate, combinezoane,
capeline şi botosi de unică folosintă, pentru
personalul medical.
25. Halate impermeabile, halate de unică
folosinţă, combinezoane de unică folosinţă,
capeline, botoşi.

───────

(210) M 2020 09129
(151) 17/12/2020
(732) ALEXANDRU COSMIN

GHEORGHE, PESCARILOR
NR.3, BL.MZ1, SC.A, ET.3,
AP.13, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

ALLGREY OUTLINE

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01

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

35. Servicii de comert cu mobilier, covoare,
perdele, țesături, corpuri de iluminat, obiecte
decorațiuni interioare.

───────

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#CC0000), roșu închis (HEX #990000),
alb (HEX #FFFFFF), negru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

518

(210) M 2020 09130
(151) 17/12/2020
(732) ORIGINAL TRADITION S.R.L.,

STR. EPISCOPIEI NR. 6, SPAȚIUL
NR. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ETAJ ROMANIAN
STREETWEAR SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
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 online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 09131
(151) 17/12/2020
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR.124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Terapia - 100 de ani
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, precum şi în agricultură, horticultură
şi silvicultură, inclusiv cele care intră în
compoziţia produselor care aparţin altor clase,
detergenţi pentru uz industrial, amidon pentru uz
industrial, săruri pentru uz industrial, preparate
chimice şi materiale pentru filme, fotografie și
imprimare, răşini artificiale şi sintetice în stare
brută, materiale plastice neprelucrate, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor,
substanţe pentru tăbăcirea pieilor şi a blănurilor
de animale, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri şi alte materiale de umplere, medii
de creştere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, sare pentru conservat, cu excepţia
celei pentru conservat alimente, aditivi pentru
utilizare în industria alimentară, pectină, lecitină,
enzime şi conservanţi chimici, compoziţii
și substanţe chimice şi organice destinate
utilizării la fabricarea de alimente şi de
băuturi, ingrediente pentru utilizare în fabricarea
produselor cosmetice şi farmaceutice, vitamine,
conservanţi şi antioxidanţi, materiale de filtrare
chimice, minerale, vegetale, materiale ceramice
sub formă de particule şi alte materiale în stare
brută, substanţe, produse şi preparate chimice şi
elemente naturale.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, preparate sanitare care reprezintă
articolele de toaletă, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
curăţare, lustruire, degresare şi abrazive pentru
utilizare casnică şi în alte medii, ţesuturi
impregnate cu loţiuni cosmetice, autocolante
pentru unghii, ceară de lustruire, ceară de
croitorie, ceară pentru cizmărie, hârtie abrazivă,
preparate pentru îngrijirea animalelor.
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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,
dezinfectant, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale şi veterinare,
pastile şi tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente,
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, dulciuri şi bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanţe şi creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale şi veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire (preparate farmaceutice),
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri şi extracte din plante pentru
scopuri medicinale şi farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi şi rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale şi săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureţi contraceptivi,
bureţi cicatrizanţi, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman şi veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge,  preparate  pentru  distrugerea 
paraziţilor, şampoane medicinale de uz uman
şi  veterinar, săpunuri  antibacteriene, 
dezinfectante   şi  cu  conţinut medicamentos,
loţiuni  pentru scopuri  farmaceutice  şi 
veterinare,  loţiuni medicamentoase  şi 
antibacteriene de uzuman şi veterinar, paste 
de dinţi medicinale, balsamuri pentru scopuri 
medicale,  antiseptice, biocide,  detergenţi 
pentru scopuri medicale, dezinfectanţi  igienici, 
preparate  de  sterilizare, preparate  pentru 
tratarea  acneei,  unguente de  uz  farmaceutic 
şi  veterinar,  alifii,  pomade pentru  scopuri 
medicale,  geluri  de  masaj  pentru scopuri 
medicale,    preparate      farmaceutice     pentru

îngrijirea pielii şi pentru tratarea arsurilor și a
arsurilor solare, pediculicide şi scabicide, loţiuni
după bărbierit cu conţinut medicamentos, apă
de gură pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, înlocuitori
ai meselor, băuturi dietetice, adaptate pentru
uz medical sau veterinar, pilule antioxidante,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, preparate medicale pentru slăbit,
preparate  biologice,  bacteriene  şi 
bacteriologice  pentru  uz uman  şi  veterinar, 
culturi de microorganisme pentru uz medical 
sau  veterinar,  fibre  dietetice, digestive  pentru 
scopuri  farmaceutice,  preparate şi  suplimente 
enzimatice  pentru  scopuri medicale  şi 
veterinare,  fermenţi  pentru  scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiraţie, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosinţă, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari,
aparate, dispozitive şi articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naştere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, produse de
imprimerie, articole de legătorie, fotografii,
articole de papetărie şi de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi, materiale de desen şi materiale
pentru artişti, pensule, materiale şi mijloace
pentru decorare şi artă, obiecte de artă şi figurine
din hârtie şi carton şi machete arhitectonice,
materiale şi accesorii didactice şi educative,
folii de plastic pentru documente, folii şi pungi
pentru ambalat şi împachetat, sacoşe şi articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare din
hârtie, carton sau plastic, caractere tipografice,
forme de tipar, materiale pentru filtrare din hârtie,
produse din hârtie de unică folosinţă.
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice (spre exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.
39. Transport al persoanelor, animalelor sau
bunurilor dintr-un loc în altul (pe calea ferată,
pe şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte),
depozitarea bunurilor şi mărfurilor, organizarea
de călătorii, inspecţia vehiculelor sau a bunurilor
în vederea transportului, exploatarea de staţii,
poduri, căi ferate, feriboturi sau alte mijloace
de transport, parcare şi depozitare de vehicule,
servicii de închiriere în legătură cu transport şi
depozitare, închirierea de vehicule de transport
şi angajarea operatorilor acestora, servicii
de închiriere legate de transport, depozitare
şi călătorie, cum ar fi închirierea locurilor
de parcare, închirierea garajelor, închirierea
containerelor de depozitare, ambalarea,
îmbutelierea, împachetarea şi livrarea bunurilor,
reîncărcarea de distribuitoare automate şi
aparate automate, servicii de informare, de
consiliere şi de rezervare în legătură cu
călătoriile şi transportul, furnizarea de informaţii
privind tarifele, orarele şi modalităţile de
transport, distribuţia prin conducte şi cabluri,
distribuţia de energie şi electricitate, precum şi
distribuţia şi furnizarea de apă.
41. Educaţie, servicii educative, furnizarea de
instruire, prezentarea, în scopuri culturale sau
educaţionale, a lucrărilor de artă vizuală sau

de literatură, divertisment, servicii care au
ca scop principal divertismentul, amuzamentul
sau recreerea persoanelor, activităţi sportive şi
culturale, servicii sportive, editare, întocmire de
rapoarte şi redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educaţiei, divertismentului şi sportului,
traducere şi interpretare.
42. Servicii de cercetare ştiinţifică pentru
scopuri medicale, servicii de laboratoare
ştiinţifice, servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, servicii ale inginerilor şi oamenilor
de ştiinţă care efectuează evaluări, estimări,
cercetări şi rapoarte în domeniile ştiinţifice şi
tehnologice, inclusiv consultanţă tehnologică,
servicii de arhitectură sau design interior,
servicii de planificare arhitecturală şi urbană,
analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
testare, control şi autentificare a calităţii,
inginerie, programarea computerelor, servicii
IT, proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, servicii
de calculator şi tehnologie pentru securizarea
datelor informatice şi a informaţiilor personale
şi financiare, precum şi pentru detectarea
accesului neautorizat la date şi informaţii, servicii
de protecţie anti-virus pentru computer, servicii
de criptate a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor de identificare personală pentru
detectarea furtului de identitate prin internet,
software ca serviciu, servicii de platforme,
servicii de proiectare, proiectare industrială,
design de ambalaje, design de arte grafice,
design vestimentar, topografie, servicii de
exploatare minieră, petrolieră şi gaze.
44. Servicii medicale şi de asistenţă medicală
pentru oameni, servicii de spitalizare, servicii
de telemedicină, servicii de stomatologie,
optometrie şi sănătate mintală, servicii de clinică
medicală şi servicii de analiză medicală în
scopul diagnosticării şi tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, precum examinările
cu raze X şi prelevarea de probe de sânge,
servicii de terapie, de exemplu, fizioterapie şi
logopedie, consultanţă în farmacie şi pregătirea
reţetelor de către farmacişti, servicii de bancă
de sânge şi bancă de țesuturi umane,
servicii de casă de convalescenţă şi servicii
de sanatorii, sfaturi privind nutriţia şi dieta,
servicii de centru de sănătate, servicii de
înseminare artificială şi fertilizare în vitro, servicii
veterinare, asistenţă medicală pentru animale,
servicii de îngrijire a animalelor, creşterea
animalelor, toaletarea animalelor, servicii de
îngrijire sanitară, igienă şi de înfrumuseţare
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pentru persoane şi animale, piercinguri şi tatuaje
pentru corp, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, servicii referitoare la
grădinărit, servicii de îngrijire a plantelor, design
peisagistic, grădinărit peisagistic, îngrijirea
gazonului, servicii referitoare la arta orală,
aranjamente florale, confecţionarea de coroane,
distrugerea ierburilor dăunătoare, controlul
dăunătorilor si paraziţilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 09132
(151) 17/12/2020
(732) A.R.P.C.F. ASOCIATIA ROMANA

DE PSIHANALIZA DE CUPLU SI
FAMILIE, STRADA ICOANEI NR.
84, CORP B, ET. 1, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
A5, SECTORUL 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ARPCF Asociatia
Romana de Psihanaliza

de Cuplu si Familie

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 29.01.13; 02.01.01; 02.03.01;
02.03.02

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

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date

computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
servicii de cercetare și informații de piață.
41. Servicii educative și de instruire, furnizare de
cursuri educaționale.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
mentală, psihiatrie, servicii de psihologie, servicii
de psihologie oferite individual sau grupurilor,
servicii de asistență medicală pentru oameni.

───────

(210) M 2020 09133
(151) 17/12/2020
(732) INFACO SRL, STR. VISINA NR. 17,

JUDEȚUL GORJ, BUMBESTI-JIU,
GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
A5, SECTORUL 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HAR DE ROMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi, uleiuri și
grăsimi comestibile, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, brânzeturi, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din aceste preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, batoane
de cereale și batoane energizante, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, produse de patiserie, prăjituri,

(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis, alb, negru
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tarte și biscuiți (prăjiturele), pâine, glazuri dulci
și umpluturi, siropuri și melasă, aluaturi și
amestecuri din acestea, cereale, drojdie și agenți
de dospire, paste uscate și proaspete, tăieței și
paste umplute.
32. Ape, bauturi racoritoare, bere.
33. Vin.
35. Regruparea, pentru alte persoane, de
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, uleiuri și grăsimi comestibile, paste
tartinabile din pește, fructe de mare și moluște,
brânzeturi, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, batoane
de cereale și batoane energizante, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), pâine, glazuri dulci
și umpluturi, siropuri și melasă, aluaturi și
amestecuri din acestea, cereale, drojdie și
agenți de dospire, paste uscate și proaspete,
tăieței și paste umplute, ape, bauturi racoritoare,
bere, vin, (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să vadă şi să cumpere comod
aceste produse din magazine de desfacere cu
ridicata sau cu amănuntul, prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, de pe site-uri web
sau prin teleshopping, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, informaţii şi asistenţă
comerciale pentru consumatori, prezentare de
produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.
39. Transportul de mărfuri, ambalarea și
depozitarea bunurilor.

───────

(210) M 2020 09134
(151) 17/12/2020
(732) VASILE IONUT SANDULACHE,

(540)

EFEKT SUAVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, șampoane nemedicinale,
parfumuri, balsammuri, altele decât pentru
scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 09135
(151) 17/12/2020
(732) SAGDIC ARSLAN GOKHAN,

BLD. UNIRII BL. 12D AP. 9, JUD.
BUZĂU, BUZAU, 120190, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

Pan Caldi

STRADA MIRON COSTIN NR. 1, 
BL. 1, SC. A, AP. 5, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, 600161, BACĂU,
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 26.01.03; 26.11.02

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

35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de produse de patiserie, pateuri (patiserie),
amestecuri de patiserie, specialități de patiserie,
prăjiturici uscate (patiserie), produse de patiserie
congelate, covrigi glazurați cu ciocolată, plăcinte
proaspete, bezele, rulouri (produse de patiserie),
produse de patiserie aromate, foi de patiserie
congelate, produse de patiserie proaspete,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie cu fructe, prajituri, deserturi preparate
(produse de patiserie), scoici de patiserie pentru
monaka, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie cu ciocolată, rulouri de
primăvară (produse de patiserie), produse de
patiserie daneze din foitaj, produse de patiserie
din făină de cartofi, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie pe
bază de portocale, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume (exceptând transportul lor),
pentru a permite clientilor sa le vada si sa
le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul şi ridicata, oferirea de informaţii

comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata şi cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenţii de
import-export.
43. Servire de mâncare destinată consumului
imediat, închiriere de cuptoare electrice pentru
coacerea produselor de patiserie sau prăjituri,
servicii de mâncare la pachet, servire de
alimente și băuturi.

───────

(210) M 2020 09137
(151) 17/12/2020
(732) ELENA-ALINA MĂGUREANU,

STR. JUSTIŢIEI NR.37-39,
ET.4, AP.59, JUD. DAMBOVITA,
TÂRGOVIŞTE, 130017,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

Mon Bébé

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

(591) Culori revendicate: roşu închis,
portocaliu
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25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de purtat pe cap pentru
copii, articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, bluzițe pentru bebeluși, bavete pentru
copii (nu din hârtie), botoșei tricotați pentru
bebeluși, costume de baie pentru copii, costume
de bebeluși, combinezoane pentru bebeluși,
încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte pentru
copii, îmbrăcăminte tip body pentru sugari și
copii mici, lenjerie de corp pentru bebeluși,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
pantalonași pentru bebeluși, rochii pentru sugari
și copii mici, șosete pentru sugari și copii mici
(îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2020 09139
(151) 17/12/2020
(732) PROFI PENTRU SANATATE

SRL, STR. ION BAIESUM, BL. C3,
PARTER, JUD. BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BDUL.
LACUL TEI NR. 56, BL. 19 SC. B AP.
52, SECTOR 2, BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(540)

Profi Pentru Sănătate
Soluții medicale avansate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.13.25;
29.01.13

clase:
5. Plasturi adezivi/leucoplasturi, benzi adezive
pentru scopuri medicale/leucoplasturi pentru
scopuri medicale, alcool pentru scopuri
farmaceutice, săpun antibacterial, biocide,
săpun dezinfectant, dezinfectanţi igienici,

dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanți, pansamente, medicale, tifon
pentru pansamente, alcool medicinal, vată
pentru scopuri medicale, produse igienice pentru
medicină, dezinfectante, plasturi.
10. Dozatoare de aerosoli pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea ADN şi ARN
utilizate în scopuri medicale, bandaje, elastic
de uz medical, tăviţe renale pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
canule, truse pentru instrumente utilizate de
medici, truse dotate cu instrumente medicale,
îmbrăcăminte specială pentru camerele de
operare, containere special concepute pentru
deşeurile medicale, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, electrocardiografe,
electrozi pentru uz medical, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru scopuri medicale, seringi
hipodermice, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, bisturie pentru
scopuri chirurgicale, lămpi pentru scopuri
medicale, măşti utilizate de către personalul
medical, aparate şi instrumente medicale, ace
pentru scopuri medicale, atele, chirurgicale,
stetoscoape, aparate și instrumente chirurgicale,
cuţite chirurgicale, câmpuri chirurgicale, seringi
pentru injecţii, seringi pentru scopuri medicale,
termometre pentru scopuri medicale, apăsătoare
de limbă, halate pentru examinarea pacienților,
mese pentru examinare medical, măști sanitare
pentru scopuri medicale.
35. Servicii de intermediere comercială, servicii
de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale.
44. Închirierea de echipamente medicale.

───────

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

525

(210) M 2020 09141
(151) 17/12/2020
(732) GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC)

SRL, B-DUL FICUSULUI NR.
44A, CORP B, ETJ. 4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

F & S

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.25

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

9. Radiouri, clipuri video preînregistrate
descărcabile.
35. Publicitate online, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, marketing pe
internet, producție de clipuri publicitare.
38. Servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, comunicare (transmitere) prin bloguri
online, transmisie de podcasturi, difuzare de
programe radio.
41. Furnizare de muzică în format digital
de pe internet, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, divertisment pe
internet, publicare de texte altele decât cele
publicitare, publicare multimedia, publicare de
reviste, publicare de povești, publicare de
jurnale, publicare de cărți, publicarea de
fotografii, publicare de texte educative.
42. Găzduire de webloguri, găzduire de conținut
digital și anume jurnale și bloguri online,
găzduirea de podcasturi.

───────

(210) M 2020 09144
(151) 17/12/2020
(732) S.C. CONEX DISTRIBUTION

S.A., CALEA CHIŞINAULUI NR.
32 , JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

drive up

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.24; 26.05.01; 26.05.08; 26.05.18

clase:
12. Piese de schimb și accesorii pentru
autovehicule.
35. Regruparea, în folosul terților, de piese
de schimb și accesorii pentru autovehicule
(exceptând transportul lor), permițând clienților
să le vadă și să le cumpere prin intermediul
magazinelorde vânzare cu amănuntul sau
punctelor de vânzae cu ridicata, precum și
prin intermediul site-urilor web sau alte mijloace
electronice de vânzare.

───────

(591) Culori revendicate: verde, alb, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 09146
(151) 17/12/2020
(732) VLAD ROJISTEANU, STR.

ZORILOR NR. 20, SAT BUDA, JUD.
ILFOV, CORNETU, 077070, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DEZINFECTIE FARA
COMPROMIS MR. BIOCID

PASIUNE PENTRU DETALIU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.11; 27.05.17

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

11. Aparate de dezinfecție.
35. Serivicii de comerț.
37. Servicii de dezinfecție, exterminări,
dezinsecție și deratizare, altele decât pentru
agricultură, acvacultură, horticultură.

───────

(210) M 2020 09151
(151) 17/12/2020
(732) ASOCIATIA CAMINUL CASA

KEVIN, STR. BISERICII, NR.
4, JUDETUL ARGES, SAT
BASCOV, COM. BASCOV, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

CĂMIN CASA KEVIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Consultanță privind operațiunile comerciale
ale cluburilor de sănătate, gestionare a costurilor
medicale, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, furnizare de informații statistice
privind aspectele medicale, ținere a evidenței
dosarelor și fișelor privind istoricul medical
personal, prelucrare de date, sistematizare
și management, căutare de sponsorizare,
organizare de expoziții în scop comercial,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, managementul relației cu clienții,
publicitate directă prin poștă pentru atragerea
de noi clienți și menținerea bazei de clienți
existente.
43. Servicii de catering pentru cămine de
bătrâni, creşă, facilitate de îngrijire a
bătrânilor pe timpul zilei (cazare și mâncare),
furnizare de găzduire temporară în locuințe,
închiriere temporară de camere, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii de cantină, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.
44. Servicii de cămine de bătrâni, servicii
medicale, asistență medicală, consiliere
referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, furnizare de
asistență medicală, îngrijire medicală, analiză
comportamentală în scop medical, asistență
psihologică, consiliere psihologică, furnizare de
centre de îngrijiri de lungă durată, servicii de
case de odihnă, servicii de asistență pentru
persoanele în vârstă.

───────

(210) M 2020 09152
(151) 17/12/2020
(732) DANUT SANDU, STR, CÂMPIA

LIBERTĂȚII, NR. 42, BL. B2, SC.
F, ET. 9, APT. 240; SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030374, ROMANIA

(540)

DAN SANDU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

527

(210) M 2020 09154
(151) 17/12/2020
(732) S.C. KAIMYK INVESTMENTS

S.R.L., STR. ORIZONTULUI, NR.
21, CAMERA 1, JUD. TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

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

(540)

MK life.style.apartments

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, promovare (finanţare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, gestionarea
proprietăţilor (imobiliare).
43. Cazare temporară, rezervări de spații
de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, închirieri apartamente în regim
turistic.

───────

(210) M 2020 09156
(151) 17/12/2020
(732) GAMA CONSTRUCT SRL, STR.

STEFAN CEL MARE, NR. 166,
JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550321,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

GAMA POINT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial şi publicitar, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, organizare
și desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii administrative referitoare la trimiteri către
antreprenori generali în construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje de
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de construcții, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane.
36. Servicii de investiții industriale, finanțarea
activităților industriale, asigurarea finanțării
pentru proiecte de construcții, servicii de
asigurare pentru industria construcțiilor, servicii
de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, servicii de planificare financiară
privind proiectele de construcții, întocmire de

(591) Culori revendicate: auriu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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37. Curățarea zonelor industriale, servicii
de construcție de proprietăți industriale,
instalare de complexe industriale, servicii
de curățare industrială, servicii de curățenie
industrială, servicii de construcţii rutiere,
servicii de construcţii civile, impermeabilizarea
construcțiilor, servicii de construcţii de șosele,
servicii de construcţii de străzi, servicii de
construcţii de terase, edificare construcții
prefabricate, consultații pentru construcții,
demolări de construcții, servicii de construcţii de
infrastructură, servicii de reparații în construcții,

rapoarte financiare referitoare la proiecte de
construcții, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru operații de
construcții, 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 informa ții privind închirierea
de  clădiri,  servicii  financiare  privind
proprietățile imobiliare și clă dirile, 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 (servicii financiare), administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare (servicii
financiare), servicii financiare privind ipoteci
pentru proprietăți și terenuri, consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale (servicii fianciare),
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare),
servicii de asigurare pentru cazare la hotel,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
închiriere de spații de cazare permanentă,
servicii de localizare de apartamente pentru
terți (cazare permanentă), servicii de asigurări
pentru hoteluri, servicii de finanțare referitoare la
hoteluri.

servicii de reparații de construcții, nivelarea
terenurilor pentru construcții, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
clădiri și construcții subacvatice, servicii de
construcţii de puțuri subterane, servicii de
construcții hidraulice, pregătirea terenului pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții, lucrări de
etanșeizare (construcții), servicii de construcţii
pentru infrastructura aeronautică, curățarea
terenurilor pentru construcții, servicii de
construcţii civile privind irigațiile, demolare de
construcții civile, servicii de construcții civile,
servicii de construcţii de clădiri rezidențiale,
servicii de construcţii de clădiri comerciale,
servicii de construcţii de infrastructură
energetică, servicii de construcţii de clădiri
instituționale, servicii de construcţii pe uscat
(onshore), servicii de construcţii de infrastructură
civilă, informații în domeniul construcțiilor,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii
de construcții de clădiri, informații în materie
de construcții, servicii de construcţii de
conducte pentru prospecțiune, închirieri de
utilaje pentru construcții, lucrări de reparații în
construcții, servicii de construcţii de platforme
pentru prospecțiune, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de construcţii de
diguri sparge-val, servicii de construcţii și
demolări de clădiri, servicii de construcţii
de bazine de înot, executare de cofraje
pentru construcții, servicii de construcţii de
infrastructură pentru comunicații, instalare de
schele pentru construcții, servicii de construcţii
pe platforme maritime (offshore), servicii de
construcţii, instalații și reparații subacvatice,
servicii de management în construcții, servicii
de construcţii și reparații de clădiri, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), instalare de
schele pentru construcții și platforme pentru
lucrări și construcții, repararea construcțiilor
deteriorate de păsări, închiriere de echipamente
de construcții, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, lucrări de construcții de
inginerie civilă, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, închiriere de macarale (echipament
de construcții), supervizare (conducere) de
lucrări   de    construcții,   lucrări   de    izolare   a
clădirilor(construcții), servicii de construcţii de
clădiri  rezidențiale  și  comerciale,  instalare   de
elemente  fabricate  de   construcții,  servicii  de
construcții de structuri temporare, realizarea de 
construcții  cu caracter  industrial,  servicii  de 
construcţii de instalații  de  încălzire geotermală,
ridicare   de   construcții  structurale din  oțel,
executare     de     cofraje    pentru    construcții
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civile, servicii de construcţii de instalații de
energie geotermală, instalare de schele pentru
construcții civile, servicii de construcţii de
instalații de stocare subterană, instalare de
elemente prefabricate pentru construcții, servicii
de construcţii de drumuri pe bază de comandă,
servicii de construcţii de poduri pe bază
de comandă, informații privind închirierea de
echipament pentru construcții, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, lucrări
de construcții subterane legate de cablare,
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, servicii de construcții subacvatice de
inginerie civilă, servicii de construcţii de fabrici
pe bază de comandă, servicii de gestiune a
lucrărilor de construcții, servicii de construcţii
cu acces prin intermediul alpinismului utilitar,
servicii de construcţii de instalații comunitare
de încălzire geotermală, sudură de structuri din
oțel pentru construcții, servicii de binefacere
în materie de construcții, servicii de construcţii
de locuințe pe bază de comandă, servicii de
construcţii de case pe bază de comandă,
eliminarea molozului din clădiri (servicii de
construcții), instalare de structuri de construcții
cu sticlă, transport cu troliul de clădiri și
construcții, lucrăride construcții subterane legate
de instalații sanitare, servicii ale geamgiilor
pentru vehicule folosite în construcții, servicii de
ridicare mecanică pentru industria construcțiilor,
furnizare de informații referitoare la industria
construcțiilor, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii de construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, lucrări de construcții subterane legate
de cablajele electrice, lucrări de construcții
subterane legate de pozarea drenurilor, lucrări
de construcții subterane cu privire la conducte,
servicii de construcţii de grădină (montare și
închidere cu geamuri), servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
furnizare de informații privind construcții folosind
mijloace electronice, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
marine, servicii de cămășuială pentru repararea
instalațiilor de construcții industriale, servicii
de cămășuială pentru întreținerea instalațiilor
de construcții industriale, servicii de reparații
sau întreținere de mașini și aparate pentru
construcții, ridicare de construcții temporare
pentru evenimente în aer liber, lucrări de
construcții subterane legate de canale de
scurgere, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, închiriere de aparate de
ridicat destinate utilizării în construcții, furnizare

de informații pentru construcții, referitoare la
lucrări publice, servicii de construcţii de inginerie
civilă pentru prevenirea inundării terenului din
cauza viiturilor, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu apă,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de platforme de lucru elevatoare destinate
utilizării în construcții, servicii de construcţii
de inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, furnizare de informații privind
închirierea de mașini și aparate de construcții,
lucrări de construcții subterane legate de țevile
de alimentare cu apă, instalare de sisteme
de energie solară pentru construcții de uz
locativ, lucrări de construcții subterane legate
de magistrală de alimentare cu gaz, lucrări
de construcții subterane legate de conductele
de alimentare cu gaz, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate de construcții, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții
de uz locativ, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, transport cu troliul de
mașini în legătură cu instalații, servicii de
reparații și construcții, servicii de construcţii de
inginerie civilă referitoare la prevenirea inundării
clădirilor prin revărsarea apei, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, servicii de reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăţilor imobiliare, servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de constucţie de
proprietăţi, renovare de proprietăţi, întreţinere
de proprietăţi, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de consiliere
privind renovarea proprietăţilor imobiliare,
servicii de reparații clădiri, renovarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, servicii de constucţie de
clădiri, servicii de construcţie de fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare de
clădiri, curățare de clădiri, servicii de 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, servicii de
construcţii de clădiri nstituționale, servicii de
construcţii de clădiri comerciale, servicii de
construcţii de clădiri rezidențiale, construirea
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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, servicii de reparații și întreținere
de clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
aplicarea de căptușeli pe clădiri, servicii de
constucţie de clădiri de apartamente, servicii
de construcții de clădiri, servicii de vopsire și
decorare (zugrăvire) de clădiri, construire de
părți de clădiri, aplicarea de tencuială pe clădiri,
servicii de reparații și renovări de clădiri, servicii
de redecorare de clădiri, servicii de construcţii
și reparații de clădiri, lucrări de reparații la
clădiri, servicii de renovare pentru clădiri,
servicii de construcţii și demolări de clădiri,
instalarea pereților despărțitori pentru clădiri,
montarea izolației termice la clădiri, fumigarea
clădirilor împotriva acțiunii dăunătorilor alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, 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,
servicii de construcţii 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, servicii de constucţie 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,
servicii de constucţie 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),
servicii de constucţie de proprietăți, întreținere
de proprietăți, renovare de proprietăți, servicii
de constucţie de proprietăți industriale, servicii
de constucţie de proprietăți rezidențiale, servicii
de constucţie de proprietăți comerciale, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, informaţii în domeniul construcţiilor,
servicii de construcţii de standuri comerciale
şi magazine, închiriere de echipament de
construcţii (maşini de şantier), servicii făcute
de antreprenori în construcţii, servicii făcute de
persoane sau de organizaţii care se ocupă de
restaurarea de obiecte, servicii specializate în
domeniul construcţiei, cum ar fi cele de prestate
de zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii de
reparaţii, şi anume servicii care se ocupă cu
repunerea în bună stare a oricărui obiect după
uzură, stricăciune, deteriorare sau distrugere
parţială, servicii anexe serviciilor de construcţii
cum ar fi verificarea proiectelor de construcţii,
servicii de închiriere de utilaje sau de materiale
de construcţii, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, servicii de constucţie
de standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
curățarea clădirilor rezidențiale, servicii de
constucţie de proprietăți rezidențiale, construirea
de zone rezidențiale, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
servicii de curățenie pentru case din complexe
rezidențiale, îndepărtarea păsărilor din clădiri
rezidențiale și comerciale, construire de școli,
servicii de constucţie de spații de cazare
interioare, construire de locuri de cazare pentru
turism, servicii de tâmplărie (reparații), servicii
de reparații de plafoane, reparații de tapițerie,
sudură pentru reparații, reparații de construcții,
reparații în construcții, servicii de tapițerie și
reparații pentru vehicule, reparații de sisteme
de protecție împotriva soarelui, întreținere și
reparații de instalații de stocare, servicii de
reparații și întreținere la înălțime, întreținere și
reparații de țevi utilizate pentru echipamentele
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industriale, servicii de constucţie de sere, servicii
de constucţie de florării (sere) și de sere, servicii
de constucţie de sere (montare și închidere cu
geamuri), montare de sticlă izolantă în florării
(sere), la ferestre, la uși și în sere, montare
de geamuri în florării (sere), la ferestre, la uși
și în sere, instalarea acoperișurilor, instalare
de împrejmuiri, instalare de plafoane, instalare
de corturi, instalare de materiale izolatoare,
instalare de acoperișuri culisante, instalare de
împrejmuiri temporare, servicii de constucţie de
pereți cortină, ridicare (construire) de ziduri de
tip cortină, montarea de protecție ignifugă activă,
montarea de protecție ignifugă pasivă.
39. Prestare de servicii de parcuri de auto și
parcări, parcare și depozitare vehicule, ancorare,
logistică de transport, transport, organizarea
de călătorii, ambalarea mărfurilor, ambalarea
produselor, ambalare de alimente, servicii de
ambalare, ambalare de produse alimentare,
servicii de ambalare, împachetare și ambalare
de bunuri, servicii de împachetare și ambalare,
ambalare de produse în containere, ambalare
de produse în tranzit, ambalare de articole
pentru transport, servicii de consiliere privind
ambalarea produselor, furnizare de informații
despre închirierea de mașini și aparate pentru
ambalare sau împachetare, ambalare de articole
pe bază de comandă și specificații ale
altor persoane, subdivizarea și reambalarea
bunurilor, servicii de descărcare și reambalare,
servicii de consiliere referitoare la reambalarea
produselor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare rapidă de mărfuri, livrare pe cale
rutieră, servicii de livrare a alimentelor, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
mărfuri pe cale rutieră, colectare, transport și
livrare de produse, servicii aeriene, rutiere,
feroviare și navale de transport și livrare,
servicii de distribuție de mărfuri paletizate,
servicii de etichetare, servicii de transbordare,
depozitare de pachete, depozitare de alimente,
depozitare de cosmetice, depozitare de colete,
servicii de depozitare, depozitare de mobilier,
depozitare de produse, depozitare de bagaje,
depozitare de băuturi, depozitare de bunuri
comerciale, depozitare de produse agricole,
depozitare refrigerată de bunuri, depozitare de
elemente componente, depozitare de aparate
electrice, servicii de depozitare refrigerată,
depozitare temporară de livrări, informații în
domeniul depozitării, închirieri de instalații de
depozitare, închirieri de unități de depozitare,
depozitare de produse în tranzit, depozitare
temporară a bunurilor personale, depozitare
de marfă înainte de transport, servicii de
depozitare de alimente congelate, furnizare

de instalații de depozitare refrigerată, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
închiriere de spații de stocare în depozite,
servicii de păstrare pentru depozitare la rece,
servicii de depozitare și păstrare în magazii,
servicii de consultanță în materie de depozitare,
servicii de informare referitoare la depozitarea
congelată, închiriere de paleți și containere
pentru depozitarea produselor, furnizare de
informații despre închirierea de spații de
depozitare, prestare de servicii și furnizare
de instalații pentru depozitare, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
închiriere de vehicule, închirierea de camioane,
închiriere de vehicule rutiere, închiriere de
autovehicule rutiere, închiriere de spații pentru
stocare, închiriere de mașini de ambalat,
închiriere de lăzi pentru depozitare, închirierea
de spații pentru depozitare, închiriere de
congelatoare pentru uz comercial, închiriere
de spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, transport frigorific de
mărfuri congelate, depozitare de alimente
congelate în magazii, furnizare de instalații
pentru depozitare de produse congelate,
rezervarea locurilor de călătorie, servicii de
îmbuteliere, închirierea de maşini, transportul
cu maşina, parcarea de maşini, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, depozitare de bagaje,
organizare de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, însoţirea
turiştilor (transport), livrarea de flori, transportul
de mărfuri, închirierea de garaje, împachetarea
cadourilor, transportul protejat al bunurilor de
valoare, tractarea, ambalarea bunurilor, livrarea
de colete, transportul de pasageri, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, depozitarea de bunuri, depozitare /
înmagazinare, furnizarea de informatii cu
privire la serviciile de depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, servicii de transport
pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, rezervări de transport, organizarea
transportului pentru deplasările turistice,
furnizarea de informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie (privind transportul),
descărcarea încărcăturilor, închirierea de
vehicule, închirierea de depozite, ransport
articole de îmbrăcăminte, depozitarea articolelor
de îmbrăcăminte, transport de bunuri, transport
de colete in 24h, ambalare de marfa, informatii
privind transportul, transport prin curier.
42. Design artistic industrial, stilism (design
industrial), servicii de design industrial,
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proiectare de clădiri industriale, proiectare
de produse industriale, proiectare de utilaje
industriale, proiectare și dezvoltare de software
de calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, analiza comportamentului structural
al materialelor de construcții, controlul calității
materialelor de construcții, proiectare de
construcții, elaborare de planuri (construcții),
estimarea devizelor în construcții, realizarea
de planuri (construcții), cercetare în domeniul
construcțiilor, proiectare de sisteme de
construcții, dezvoltare de proiecte de construcții,
planificare pentru construcții de proprietăți,
construcții efectuarea de planuri pentru, testare
geologică de loturi de construcții, servicii de
cercetare în domeniul construcțiilor, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, elaborare de
planuri în domeniul construcțiilor, consultanță în
domeniul desenului tehnic în construcții, studii
de proiecte tehnice în domeniul construcțiilor,
servicii de proiectare în domeniul construcțiilor
navale, cercetare tehnologică pentru industria
construcțiilor de clădiri, măsurători de mediu în
cadrul structurilor de construcții civile, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei pentru
construcții, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, realizare
de studii de proiecte tehnice pentru proiecte
de construcții, servicii de proiectare asistată
de calculator pentru proiecte de construcții,
proiectare de planuri de construcții pentru
spații de recreere (agrement), cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri sau al
urbanismului, monitorizare de evenimente care
influențează mediul din structuri de construcții
civile, întocmirea de rapoarte privind studiile
de proiecte tehnice pentru proiecte de
construcții, dezvoltare de programe de calculator
înregistrate pe suporturi de date (software)
concepute pentru construcții și producția
automatizată (cad/cam), 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, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale.

───────

(210) M 2020 09159
(151) 18/12/2020
(732) TRANSYLVANIA BREW S.R.L.,

ZIMBOR 253, JUDEŢ SALAJ,
ZIMBOR, 457370, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

MOODY SPARKLING JUICE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi carbogazoase, nealcoolice, din
fructe.

───────
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(210) M 2020 09160
(151) 18/12/2020
(732) S.C. OBLIO COM S.R.L., STR.

ANDREI MURESANU, NR. 8B,
JUDEŢ MUREŞ, SIGHISOARA,
MUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, ZAHARIA STANCU, 8E, BL.9,
AP.P03, JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
05.05.16; 05.05.20; 25.01.25

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

16. Prosoape din hârtie pentru faţă, şerveţele
din hârtie, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, hârtie, foi de hârtie(papetărie), hârtie
luminiscentă, pungi de hârtie pentru utilizare
în sterilizarea instrumentelor medicale, hârtie
pentru canapelele de examinare medicală,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
suporturi pentru farfurie din hârtie, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete de
securitate(sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de
firme din hârtie sau carton, şerveţele de masă
din hârtie, traverse de masă din hârtie, feţe
de masă din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hartie absorbanta,
hartie anticoroziva, hartie impermeabila, hartie
reciclata, hartie pergament, produse din hartie de
unica folosinta, servetele din hartie, servetele din
celuloza, hartie igienica pentru toaleta, captuseli
din hartie pentru vasul de toaleta, hartie de
bucatarie, role de bucatarie (hartie), folii din

vâscoză pentru împachetat, hârtie cerată, panou
din fibre de celuloză(papetărie), hartie din fibre
de celuloză, hârtie de împachetat/ hârtie de
ambalat.

───────

(210) M 2020 09162
(151) 18/12/2020
(732) EXITUS INTERNATIONAL

SRL, STR. IRESTI, NR 12,
PARTER CAMERA 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR
BIBESCU VODA, NR 2, BL P5 SC
2 AP 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

EXITUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, îmbrăcăminte de stradă,
paltoane, jachete, şosete, pantaloni, egari
(articole de îmbrăcăminte), salopete, paltoane
bărbăteşti, pardesie, jachete cu glugă, pelerine,
cămăşi, cămăşi cu mânecă scurtă, costume,
flanele, pulovere, hanorace, tricouri, body-
uri (articole de îmbrăcăminte), colanţi, veste,
îmbrăcăminte impermeabilă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de produse din clasa 25
(exceptând transportul), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de vânzare cu amănuntul,
prin intermediul magazinelor, sau website-urilor,
sau a cataloagelor cu comandă prin poştă,
marketing.

───────
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(210) M 2020 09164
(151) 18/12/2020
(732) ALEXANDRU-EDUARD

PICIORUȘ, BD. BUCUREȘTII
NOI NR. 154, AP. 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SMIS structural management
innovative system

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

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

35. Analiza afacerilor comerciale, agenții de
informații comerciale (furnizare de informații
de afaceri, marketing), analiza datelor studiilor
de piață, analiza comportamentului companiei,

analiza comercială a pieței, analiza datelor și
statisticilor studiilor de piață, analiza informațiilor
de afaceri, analiza prețului de cost, analiza
profitului rezultat din activitate, studii de piață,
analiză economică în scopuri de afaceri, analiza
statisticilor de afaceri, analiza sistemelor de
management al afacerilor, analiza statisticilor
studiului de piață, analiza tendințelor de afaceri,
analize de piață, analize și rapoarte statistice,
analiză și cercetare de piață, asistență, consiliere
și consultanță privind analiza comercială,
cercetare computerizată comercială, cercetare
computerizată de piață, cercetare de informații
de afaceri, cercetare de piață pentru publicitate,
cercetare de piață pentru compilarea de
informații despre cititorii publicațiilor, cercetare
în domeniul publicității, cercetare în domeniul
afacerilor și cercetare de piață, cercetare
și studii în domeniul afacerilor, cercetări
pentru afaceri, cercetarea pieței și analiză
comercială, cercetări în materie de achiziții
comerciale, consultanță în domeniul cercetării
pieței, consultanță în domeniul analizei activității
economice, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuarea de studii interne privind comunicările
comerciale, efectuarea evaluărilor comerciale de
întreprinderi, elaborare de rapoarte comerciale,
estimare în afaceri comerciale, estimări și
evaluări de afaceri în materie de aspecte
comerciale, evaluarea comparativă (evaluarea
practicilor de organizare a afacerilor), evaluarea
oportunităților de afaceri, evaluări referitoare
la aspecte comerciale, evaluări și rapoarte
efectuate de experți, referitoare la afaceri,
furnizare de date comerciale, furnizare de
informații comerciale pe internet, prin rețea prin
cablu sau prin alte mijloace de transfer de
date, agenții de informații comerciale, furnizare
de informații comerciale prin rețele informatice
globale, furnizare de informații comerciale prin
terminale de calculator, furnizare de informații
cu privire la prelucrarea de date, furnizare
de informații comerciale (afaceri), furnizare de
informații de afaceri, furnizare de informații
computerizate privind managementul afacerilor,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, furnizare de informații comerciale
despre societăți comerciale, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
furnizare de informații de afaceri în domeniul
mediilor sociale, furnizare de informații de
contact comerciale și de afaceri, furnizare de
informații despre studii de piață, furnizare de
informații on-line, de afaceri și comerciale,
furnizare de informații privind activitățile
comerciale prin intermediul bazelor de date
computerizate, furnizare de informații privind

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru închis, turcoaz, verde deschis
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managementul afacerilor, furnizare de informații
statistice în materie de afaceri, furnizare de
statistici comerciale computerizate, furnizare de
statistici de cercetare de piață, furnizarea de date
informatizate referitoare la afaceri, informații
pentru afaceri, furnizare de informații comerciale
pentru întreprinderi, informații comerciale
asistate de calculator, furnizarea de informații
comerciale, informații sau solicitări de informații
în domeniul afacerilor și al marketingului,
informații în materie de afaceri, informații și
opinii de experți privind societățile și afacerile,
interpretarea datelor rezultate din cercetarea
pieței, intervievare pentru cercetarea calitativă
de piață, intervievare în scopul cercetării
pieței, investigații pentru afaceri, investigații
și cercetări asupra societăților comerciale,
obținerea de informații în domeniul afacerilor,
referitoare la activitățile societăților, prelucrarea
rezultatelor studiilor de afaceri, pregătire și
compilare de rapoarte și informații de afaceri
și comerciale, previziuni și analize economice,
rapoarte aferente analizelor de piață, rapoarte
și studii de piață, redactare de studii pentru
proiecte de afaceri, servicii ale agențiilor de
informații comerciale, servicii computerizate
de cercetare de piață, servicii de analiză
a datelor comerciale, servicii de analiză
comercială, servicii de analiză în managementul
afacerilor, servicii de analiză și raportare
statistică în scopuri comerciale, servicii de
cercetare și consultanță în domeniul afacerilor,
servicii de cercetare și informații în afaceri,
servicii de consiliere privind analiza activității
economice, servicii de evaluare comparativă,
servicii de externalizare în domeniul analizelor
comerciale, servicii de informare cu privire la
aspecte comerciale, servicii de informare privind
afacerile, servicii de informații comerciale,
servicii de informații comerciale computerizate,
servicii de informații comerciale, prin internet,
servicii de informații computerizate cu privire la
evaluarea oportunităților de afaceri, servicii de
informații de piață privind rapoartele comerciale,
servicii de informații de piață privind statisticile
de piață, servicii de informații economice în
scop comercial, servicii de informații statistice
în afaceri, servicii de planificare pentru studii de
marketing, servicii de prelucrare a informațiilor
computerizate în domeniul afacerilor, servicii în
domeniul evaluării de piață, servicii în domeniul
inteligenței afacerilor (business intelligence),
studii de proiect pentru întreprinderi, studii
privind eficiența afacerilor, studii economice
în scopuri comerciale, studii referitoare la
profit, studii statistice în domeniul afacerilor,
studiu de piață și analiza studiilor de

piață, administrarea afacerilor, administrarea
afacerilor comerciale, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, asistență
în domeniul administrării afacerilor, asistență
în domeniul organizării afacerilor, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
asistență și consultații în legătuă cu organizarea
și managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, servicii de consultanță
pentru conducerea afacerilor, consiliere
privind organizarea și administrarea afacerilor,
consultanță comercială privind administrarea
tehnologiilor informaționale, consultanță cu
privire la evaluări ale afacerilor, consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanță
pentru management corporativ, consultanță
pentru întreprinderi în materie de gestionare
a marketingului, consultanță privind achizițiile
comerciale, consultanță privind cercetarea
în afaceri, consultanță privind conducerea
afacerilor pentru întreprinderi comerciale,
consultanță privind conducerea afacerilor
pentru întreprinderi industriale, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță
privind constituirea și derularea afacerilor,
consultanță în domeniul afacerilor privind
finanțarea dezvoltării, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
în materie de eficiență a afacerilor, consultanță
în materie de management, consultanță în
organizarea firmelor, consultanță în planificarea
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor
și în continuitatea afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, inclusiv prin
internet, consultanță privind managementul
riscului (afaceri), consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță privind organizarea și
funcționarea afacerilor, consultanță privind
prelucrarea datelor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță profesională privind managementul
afacerilor, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, consultanță
și informații privind managementul afacerilor
comerciale, dezvoltare de concepte pentru
economia afacerilor, furnizare către firme
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terțe a serviciilor de asistență la înființare
pentru administrarea afacerilor, managementul
afacerilor și consultanță în materie de
organizare a întreprinderii, servicii de asistență
și consultanță în managementul afacerilor,
servicii de asistență și informare în
organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
(comercială) privind exploatarea invențiilor,
servicii de consultanță pentru pregătirea
și realizarea de tranzacții comerciale,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor și operațiile comerciale, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor
în domeniul tehnologiei informațiilor, servicii
de consultanță privind prelucrarea de date,
servicii de consultanță privind prelucrarea
electronică a datelor, servicii de consultanță
privind strategiile comerciale, servicii de
consultanță în administrarea afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor pentru
întreprinderi industriale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță și asistență
în domeniul strategiei comerciale, servicii de
consultanță și consiliere în managementul
afacerilor, publicitate, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate prin bannere, publicitate prin
corespondență, compilarea informațiilor în baze
de date computerizate, compilarea informațiilor
în baze de date informatice.
36. Servicii de informare, consiliere și
consultanță financiară, administrare de fonduri
de investiții, administrarea fondurilor de investiții,
avansare de fonduri, gestiunea fondurilor
financiare, gestiunea fondurilor de investiții,
gestiunea fondurilor financiare, gestiunea unui
fond de investiții de capital, investiții de fonduri
de capital, investiții de fonduri pentru terți,
investiții în fonduri internaționale, monitorizarea
fondurilor de investiții, servicii de investiții
a fondurilor cu capital propriu, administrarea
afacerilor financiare, asistență financiară,
cercetare financiară în domeniul managementul
riscului, coordonarea afacerilor financiare online,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), finanțare de proiecte, furnizare de
informații și analize pe internet în domeniul
investițiilor financiare, furnizare de servicii
financiare prin intermediul unei rețele globale
de computere sau prin internet, gestiune
financiară prin internet, gestiunea activelor
financiare, gestiunea financiară a întreprinderii,

management financiar, management financiar
pentru afaceri, organizare de finanțări pentru
proiecte sportive, culturale și de divertisment,
organizarea finanțării afacerilor, planificare
financiară și management financiar, procurare de
fonduri în scopuri financiare, procurare de capital
financiar, servicii de consultanță financiară
privind investițiile în infrastructură, servicii de
evaluare a riscului financiar, servicii de finanțare
comercială, servicii de finanțare industrială,
servicii de finanțare pentru societăți, servicii de
gestiune financiară oferite pe internet, servicii de
intermediere financiară, servicii privind capitalul
de risc și investițiile în capital pentru proiecte,
procesarea informațiilor financiare, servicii de
gestionare și analiză a informațiilor financiare.
38. Asigurarea accesului la baze de date pe
internet, furnizare de acces prin telecomunicații
la centre de servere, furnizarea accesului la
baze de date, furnizarea accesului la baze de
date electronice online, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, furnizarea accesului
la date pe internet, furnizarea accesului la
pagini web, furnizarea accesului la portaluri
de internet pentru terți, furnizarea accesului la
platforme pe internet, furnizarea accesului la
platforme pentru comerț electronic pe internet,
furnizarea accesului la portaluri pe internet,
furnizarea accesului la site-uri electronice,
furnizarea accesului la site-uri web pe internet,
furnizarea accesului la site-uri într-o rețea
electronică de informații, furnizarea accesului
utilizatorilor la informații pe internet, furnizarea
accesului utilizatorilor la platforme pe internet,
furnizarea accesului utilizatorilor la portaluri pe
internet, servicii de comunicații pentru accesarea
unei baze de date, închirieri de timpi de
acces la site-uri web, servicii de portaluri
de telecomunicații, acces la continuț, pagini
de internet și portaluri, furnizarea de buletine
informative computerizate, buletine electronice
(telecomunicații), colectare și transmitere de
mesaje electronice, colectare și expediere de
mesaje prin poșta electronică, comunicare de
informații prin calculator, comunicații informatice
pentru transmiterea informațiilor, difuzare de
date, difuzare de material audio și video pe
internet, difuzare de programe prin internet,
furnizare de acces la telecomunicații și de
linkuri la baze de date computerizate și la
internet, furnizarea accesului informatic la rețele
de comunicații, furnizarea accesului la informații
pe internet, furnizarea accesului la date în rețele
de calculatoare, servicii de acces la date la
distanță, servicii de comunicare de date, servicii
de comunicare online, servicii de comunicații
prestate pe internet, servicii de difuzare date,
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servicii de difuzare pe pagini web, servicii
de mesagerie electronică instantanee, servicii
de mesagerie on-line, servicii de schimb de
date electronice, servicii de transmisie de date,
servicii de transmisie computerizată, transfer
de fișiere în format electronic, transmisie de
informații digitale, transmisie de informații online,
transmisie de informații prin mijloace electronice,
transmisie și difuzare de date, transmitere
de date pe internet, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, transmitere
de informații prin intermediul rețelelor cu sau
fără fir, transmitere de informații prin rețele
de calculatoare, transmitere de informații între
calculatoare și stații de lucru, transmitere
electronică de mesaje.
42. Software ca serviciu (SaaS), software ca
serviciu (SaaS) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (SaaS) care oferă
software pentru învățare profundă, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, software ca serviciu (SaaS) care
oferă software pentru rețele neurale profunde,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(SaaS), instalare de software pentru controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), platforme pentru
jocuri sub formă de software ca serviciu (SaaS),
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (SaaS), platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
(SaaS), servicii software ca serviciu (SaaS)
care oferă software pentru învățare automată,
învățare aprofundată și rețele neurale profunde,
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
programe informatice, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, servicii
informatice de analiză de date, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), asigurarea utilizării
temporare de software nedescărcabil pentru
analiza datelor financiare și pentru întocmirea
de rapoarte, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, dezvoltare și
elaborare de programe de calculator pentru
procesarea datelor, creare de platforme
informatice pentru terți, permiterea utilizării
temporare de instrumente pentru dezvoltarea de
software online nedescărcabil, cercetare privind
automatizarea computerizată a proceselor
administrative, proiectare și dezvoltare de
sisteme de afișare a datelor, programare
de software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, proiectare și dezvoltare

de sisteme de procesare de date, proiectare de
programe de prelucrare a datelor, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, servicii
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, creare și dezvoltare de
programe pentru prelucrarea de date, proiectare
și dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, dezvoltare de aparate de prelucrare
a datelor, cercetare privind prelucrarea de date,
asigurarea utilizării temporare de un software
nedescărcabil pentru afaceri, servicii de transfer
de date, dezvoltare de software pentru sisteme
de operare, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil penru a permite
punerea în comun de conținut multimedia și
de comentarii între utilizatori, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informații, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, creare,
actualizare și adaptare de programe de
calculator, dezvoltare, actualizare și întreținere
de software și sisteme de baze de date,
proiectare de baze de date, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, furnizare de
software nedescărcabil online, dezvoltare de
programe de date, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, programare de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, dezvoltare de programe pentru
procesarea datelor, proiectare și dezvoltare
de sisteme de stocare de date, programare
de aplicații multimedia, creare de site-uri pe
internet, elaborare și actualizare de software
informatic, asigurarea utilizării temporare a
unui software nedescărcabil pentru a permite
furnizorilor de software să urmărească conținutul
multimedia, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date, analiza
sistemelor informatice, realizarea de programe
de prelucrare a datelor, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, proiectare
și dezvoltare de sisteme de introducere de
date, analize computerizate, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, consultanță în
domeniul programelor de calculator, asigurarea
utilizării temporare de software de calculator
online, nedescărcabil pentru traducere, creare
și actualizare de pagini principale pentru
rețele de calculatoare, programare de software
de calculator pentru evaluarea și calcularea
datelor, creare, întreținere și modernizare de
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software de calculator, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, programare pentru
calculatoare pentru stocarea de date, dezvoltare
de programe de calculator, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea și folosirea
serviciilor de cloud computing, programare de
software pentru platforme de internet, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
pentru prelucrarea textelor, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru importarea și gestionarea datelor, creare
de pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, creare de
programe informatice, proiectare de aparate
de prelucrare a datelor, exploatare de date,
proiectare și dezvoltare de sisteme de generare
de date, programare de echipamente de
prelucrare a datelor, proiectare și dezvoltare
de software pentru baze de date electronice,
dezvoltare de software de calculator pentru
terți, realizare de programe de calculator
pentru prelucrarea datelor, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(EDP), proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru introducerea, generarea, procesarea,
afișarea și stocarea de date, creare de
programe de prelucrare a datelor, consultanță
cu privire la securitatea datelor, dezvoltare
și întreținere de software pentru baze de
date electronice, dezvoltare de programe de
procesare a datelor pe bază de comandă
de la terți, proiectare, creare și programare
de pagini web, proiectare și dezvoltare de
software pentru prelucrarea datelor, programare
de software pentru gestionarea bazelor de date,
programare de software educativ, consultanță
cu privire la programe de baze de date
electronice, proiectare de sisteme de stocare a
datelor, facilitarea accesului temporar la software
on-line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, programare pentru calculatoare pentru
prelucrarea datelor, dezvoltare de soluții de
aplicații software de calculator, întreținere de
software de prelucrare a datelor, programare de
programe pentru procesarea datelor, proiectare,
întreținere, dezvoltare și actualizare de software
de calculator, creare de programe de calculator
pentru prelucrarea de date, proiectare și
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
informații, dezvoltare și actualizare de programe

informatice, creare și dezvoltare de software
în domeniul aplicațiilor mobile, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, autentificarea
datelor prin tehnologia blockchain (tehnologie
de transfer a datelor), consultanță tehnologică,
consultanță în domeniul informaticii, servicii
de consultanță tehnică privind tehnologia
informațiilor.

───────

(210) M 2020 09165
(151) 18/12/2020
(732) AUTOCARDO - SOLUȚII

INTEGRATE S.R.L., STR. CIPRIAN
PORUMBESCU NR. 12, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA S.R.L., CALEA
ARADULUI NR.33, ET.1, AP.7,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Madame boulangerie

(531) Clasificare Viena:
02.03.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

clase:
30. Drajeuri romboidale (produse de cofetărie),
jeleuri de fructe (produse de 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

(591) Culori revendicate: negru, bej, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de fructe (produse de cofetărie), produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
cu crema 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, migdale (produse de cofetărie pe bază
de -), gustări constând în principal din produse
de cofetărie, produse de cofetărie cu umpluturi
lichide de fructe, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată, 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, scoici de patiserie pentru
monaka, produse de patiserie conținând crème,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(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 trase în ciocolată (produse de cofetărie),
produse de cofetărie pe bază de portocale,
arahide (produse de cofetărie pe bază de -),
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,
prăjiturele tip 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
în formă 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 integrala, pâine prăjită, pâine
nefermentată, pâine daneză, pâine semicoaptă,
pâine proaspătă, pâine multicereale, biscuiți din
pâine, batoane de pâine, hamburgeri în pâine,
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 coaptă în prealabil,
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rulouri de pâine daneză, cremă de ciocolată
pentru pâine, pâine cu semințe de soia, pâine
sub formă de bastoane, pâine nedospită 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, pateuri
(patiserie), amestecuri pentru pâine integrală.
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 informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
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 de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de catering.

───────

(210) M 2020 09167
(151) 18/12/2020
(732) VATRA DOMNEASCĂ SRL,

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

(540)

Vatra Domnească
COZONACUL DE AUR

(531) Clasificare Viena:
01.03.16; 09.07.19; 27.05.01; 29.01.13

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, cereale procesate, amidon și produse
preparate din acestea, preparate pentru copt și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
şi umpluturi, produse apicole de uz alimentar,
cozonaci, produse de patiserie, prăjituri, tarte şi
biscuiţi (prăjiturele), pâine, aluaturi şi amestecuri
din acestea, drojdie şi agenţi de dospire,
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de brutărie, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, produse de cofetărie
nemedicinale, ciocolată, deserturi preparate

STR. FREZIILOR NR. 7,
JUDEȚUL BOTOȘANI, SAT
CĂTĂMĂREȘTI-DEAL, COMUNA
MIHAI EMINESCU, BOTOȘANI,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: galben, maro, auriu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(produse de cofetărie), batoane de cereale şi
batoane energizante, făină.
35. 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 marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terţilor a cafelei,
ceaiurilor, cacauei şi înlocuitorilor acestora,
seminţelor procesate, amidonului şi produselor
acestora, preparatelor coapte şi a drojdiei,
zahărului, îndulcitorilor naturali, glazurilor dulci
şi umpluturilor, produselor apicole de uz
alimentar, cozonacilor, produselor de patiserie,
prăjiturilor, tartelor şi biscuiţilor (prăjiturelelor),
pâinii, aluaturilor şi amestecurilor din acestea,
drojdiei şi agenţilor de dospire, produselor
de brutărie, amestecurilor pentru produse
de brutărie, umpluturilor din ciocolată pentru
produse de brutărie, produselor de cofetărie
nemedicinale, ciocolatei, deserturilor preparate
(produselor de cofetărie), batoanelor de cereale
şi batoanelor energizante, făinii, exceptând
transportul lor, pentru a permite clienţilor sa le
vadă si să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 09169
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

SOBRANIE LONDON /
SINCE 1879

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru

prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09170
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

SOBRANIE BLACK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09171
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

SOBRANIE WHITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────
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(210) M 2020 09172
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

REDEFINED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09173
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

REDEFINED BLACK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09174
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

REDEFINED CHROME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09175
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

REDEFINED BLUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────
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(210) M 2020 09176
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

REDEFINED RED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09177
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

SOBRANIE
COLLECTION BLACKS

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09178
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

SOBRANIE
COLLECTION GOLDS

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09179
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

SOBRANIE
COLLECTION WHITES

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────
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(210) M 2020 09180
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

SOBRANIE GOLD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09181
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

SOBRANIE EVOLVE CHROME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09182
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

SOBRANIE EVOLVE BLACK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09183
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

B&H BLACK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────
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(210) M 2020 09184
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

B&H BLUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09185
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

LD RED AMERICAN BLEND
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 09186
(151) 18/12/2020
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

LD RED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentru pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2021 00199
(151) 13/01/2021
(732) WODEN SECURITY SOLUTIONS

SRL, ALEEA PANTELIMON NR. 1,
BL. 11, ET. 1, AP. 16, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022401, ROMANIA

(540)

WODEN SECURITY
SOLUTIONS

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

38. Telecomunicații.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divetisment, activități
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță pentru
protejarea bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți destinat
să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

37. Servicii  de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.
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(210) M 2021 00237
(151) 14/01/2021
(732) KRATOS SECURITY SRL, STR.

ING. DUMITRU IVANOV, NR.
6, BIROURI IMOBIL IBEROM
BUSINESS, CENTER II, CAMERA
D, BIROU 1, ET. 1, JUDETUL
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)

KRATOS SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05; 29.01.13

clase:
37. Instalarea sistemelor de securitate, instalare
de aparate de securitate pentru case, întreținere
și service de alarme de securitate, instalare
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, servicii de informații
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente de securitate și de siguranță.

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii depază și protecție, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate pentru clădiri.

───────

(210) M 2021 00304
(151) 18/01/2021
(732) SC QUARTZ GRUP SECURITY

SRL, STR. ALEEA SALAJ NR. 8,
BL. 41, SC. 4, AP. 44, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

QUARTZ GRUP
SECURITY SRL

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 24.15.02; 24.15.11; 29.01.13

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(591) Culori revendicate: alb, gri, negru, 
verdedeschis, verde închis

(591) Culori revendicate: roșu, galben,
             bleu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 00543
(151) 26/01/2021
(732) S.C. CIAS GUARD SRL,

PRELUNGIREA GHENCEA NR.
350-356, ET 4, AP. A42, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CIAS GUARD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 00841
(151) 04/02/2021
(732) MTM SINCRON GUARD SRL,

STR. LIVIU REBREANU NR.
46-58, TRONSON (BLOC) V, SC.
G, ET. 10, AP. 103, COMPLEX
REZIDENŢIAL RĂSĂRIT DE
SOARE, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MTM SINCRON GUARD

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 24.01.01; 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:gri (Pantone Cool
Gray 6 C, Pantone Cool Gray 9 C),
albastru (Pantone Blue 072 C), mov
(Pantone 258 C), alb

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor.

───────

(210) M 2021 01201
(151) 16/02/2021
(732) HITMAN SECURITY SRL, STR

LEONIDA, NR. 6, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HITMAN SECURITY

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 26.01.15; 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17

clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de pază, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de pază și protecție, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază antiefracție.

───────

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



Tabel cu cererile de mărci admise la înregistrare 
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1 M 2020 04852 31/07/2020 UNIVERSITATEA DE
ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ
BUCUREŞTI

STATIUNEA DE
CERCETARE PIETROASA

15

Sarcină bandă
15

Sarcină casetă
16

Sarcină stilou
16

5 M 2020 04973 17/07/2020 REMARKT MAGAZINE S.R.L. Alese din TIMIȘ 17

6 M 2020 04989
17/07/2020 S.C. ATLANTIC TRAVELS

S.R.L
Seviș DIN MĂRGINIMEA
SIBIULUI

17

7 M 2020 05171 23/07/2020 S.C. TEXTECH COMPLET
SOLUTION S.R.L.

Fabrica de sandwichuri Din
2010 te salveaza cand iti este
foame!

18

8 M 2020 05310
29/07/2020 SC BIOFARM SA SennaLax +crușin laxativ

natural rapid
18

9 M 2020 05476
05/08/2020 S.C. SET-CORPORATION

S.R.L.
MESO'S AUTHENTIC
CREPES

19

10 M 2020 05541
06/08/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
Ferma din Deal CALITATE ȘI
PROSPEȚIME

20

11 M 2020 05589
10/08/2020 IMPORT EXPORT LENGYEL

S.R.L.
BOTEZ Duhul Sfânt să fie cu
voi

20

12 M 2020 05623
11/08/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
profi zilnic prețuri mici 21

13 M 2020 05788 18/08/2020 RAZVAN-PANDELE ALEXE ALEXE ŞI ASOCIAŢII A &
A SOCIETATE CIVILĂ DE
AVOCATURĂ

24

14 M 2020 05913
21/08/2020 S.C. CASE CĂLDUROASE

S.R.L.
Izolaţii Naturale 25

15 M 2020 05966 25/08/2020 PT INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK

Indomie Instant Noodles
INSTANT NOODLE SOUP
Mediterranean Vegetable
Flavour

25

16 M 2020 05967 25/08/2020 PT INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK

Indomie Instant Noodles
INSTANT NOODLE SOUP
Chicken Flavour

26

17 M 2020 05977
25/08/2020 PROFESIONAL GLOBAL

PRESS SRL
ZIARUL DE PIERDERI 26

18 M 2020 06042
27/08/2020 MARSILIAN

TECHNOLOGIES SRL.
grilerezidentiat 27

19 M 2020 06100
28/08/2020 ALEXANDRU MIRONOV

ADRIAN-NICOLAE BANUTA
STIINTA SI TEHNICA 28

20 M 2020 06248
04/09/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
TU VOTEZI BUCUREŞTI 29

2      M 2020 04954    16/07/2020    DONA. LOGISTICA S.A.          Farmacia DONA Test de

16/07/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Farmacia DONA Test de
4 M 2020 04958

3 M 2020 04956  16/07/2020

3      M 2020 04956  16/07/2020 DONA. LOGISTICA SA Farmacia DONA Test de
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21 M 2020 06249
04/09/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
TU VOTEZI ROMÂNIA 30

22 M 2020 06250
04/09/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
TU VOTEZI ROMÂNIA 9 31

23 M 2020 06282 04/09/2020 GLOBAL RECORDS SRL INNA MAG 31
24 M 2020 06345 08/09/2020 EUROCASH SA CRAMA de VIN 32

25 M 2020 06365

09/09/2020 CONTINENTAL ENERGY
SRL

MER MASINI ELECTRICE
ROMANIA TINE PASUL CU
VIITORUL SINCE 2020

32

26 M 2020 06384 09/09/2020 PRONAT SRL FALATITE 33

27 M 2020 06397
09/09/2020 ANA-MARIA ALEXANDRU AMA LEADERSHIP

ACADEMY
33

28 M 2020 06450
11/09/2020 SC ASIA FUSION SRL IMPERIAL TURKISH

CUISINE & STEAKHOUSE
33

29 M 2020 06454
11/09/2020 TRI FOUR4US SRL BRUTĂRIE ARTIZANALĂ

simplu
34

30 M 2020 06455
11/09/2020 DR. SEBASTIAN POPESCU

SRL
MAXILO IMPLANT 34

31 M 2020 06466

14/09/2020 DANIEL-CONSTANTIN
SCHEIN

Junii Timișului Ansamblul
Folcloric de cântece și
Dansuri Timișoara ROMÂNIA

35

32 M 2020 06543
16/09/2020 CENTRUL EUROPEAN DE

DESPAGUBIRI SRL
cede CENTRUL EUROPEAN
DE DESPAGUBIRI

36

17/09/2020 CABINET DE AVOCAT
ROBERT BUCUR - PRIN
AVOCAT TITULAR ROBERT
BUCUR

ASOCIAŢIA pentru
EDUCAŢIE şi SPORT a
AVOCAŢILOR 2020

36

34 M 2020 06648 21/09/2020 DE MAR SPECIAL S.R.L. ELEGANT HOUSE 40
35 M 2020 06684 22/09/2020 XTREME ANG MARKETING FoarteIute.ro 41
36 M 2020 06736 23/09/2020 SC OCTIMA VINIS SRL OPUS FABULA FETEASCA

NEAGRA DEMIDULCE / 2018
GRAMOFON Wine

42

37 M 2020 06757
24/09/2020 NORDCONT SRL T&T KARTING

TRANSILVANIA
42

38 M 2020 06782 24/09/2020 FUDULACHE IOAN
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

FERMA BOGDĂNEȘTI 43

39 M 2020 06824
25/09/2020 BEST ACHIZITII SRL BEST ACHIZITII

www.bestachizitii.ro
44

40 M 2020 06832 26/09/2020 ANA ŢALEA 36,6 FEBRĂ DURERE 45

41 M 2020 06838
28/09/2020 S.C. FIM FOOD INDUSTRY

MANAGEMENT S.R.L.
TRANSYLVANIA'S Finest
Foods

46

42 M 2020 06841
28/09/2020 S.C. FIM FOOD INDUSTRY

MANAGEMENT SRL
Transylvanian Truffles 46

43 M 2020 06850 28/09/2020 PETRUT MARIAN DUTA T TOTUL DIN STICLĂ sticlă
printată cabine de duș oglinzi
led

47

28/09/2020 KULTUR PROJECT SRL cincșor transilvania case
de oaspeți BY KULTUR
PROJECT

48

33 M 2020 06568

44 M 2020 06881
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45 M 2020 06927 30/09/2020 SC NUR TRADE SRL Whisper handmade jewelry 49
46 M 2020 06948 08/10/2020 IMPANSAN TOP SCAUNE 49

47 M 2020 06961
30/09/2020 MIHAI NIȚĂ Pijamale si Halate Satin and

More House Wear
71

48 M 2020 06962 30/09/2020 EUROMOBILA PROD SRL EUROMOBILA CANAPELE 71
49 M 2020 06969 30/09/2020 DONA. LOGISTICA S.A. Sanvero Acnezinc Extract de

urzica 50 mg Citrat de zinc 15
mg

72

50 M 2020 07043 02/10/2020 IONUT CIPRIAN COZMA
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

Pensiunea Maramures 73

51 M 2020 07162
07/10/2020 DAS TRANSILVANIA SRL HOTEL RESTAURANT

TRANSILVANIA ZALĂU
73

52 M 2020 07200 08/10/2020 ROMAQUA GROUP S.A. Dorfer BERE BLONDĂ 74
53 M 2020 07202 08/10/2020 DMS CAR SRL DMS AUTO 4X4 75
54 M 2020 07241 13/10/2020 KERIM REYHAN VLAICU FRESH BAKED &

HAND TWISTED SIMIGERIE
PATISERIE PIZZERIE

76

55 M 2020 07246 12/10/2020 S.C. CERES UNION S.R.L. Seminte Plante 77
56 M 2020 07255 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD C 300/350 EL 78
57 M 2020 07256 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD MF45Pro 78
58 M 2020 07258 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD CF 1500/2300 79
59 M 2020 07259 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD KNT 5/7 79
60 M 2020 07264 12/10/2020 SC WOOD IQ SRL Rubiq WOOD FP 50/61 80

61 M 2020 07356
15/10/2020 SC LOVE & EDUCATION

SRL
Gradinita online love &
education

80

62 M 2020 07358 15/10/2020 PPG ROMANIA S.A. OSKAR TENCUIALA/ADEZIV
PENTRU POLISTIREN CU
MICROSFERE CERAMICE

81

63 M 2020 07394
15/10/2020 ALIWEB CANDLES SRL ali-baba.ro FMCG Wholesale

Distribution
83

64 M 2020 07398
15/10/2020 ALIWEB CANDLES SRL Dr. Aleksander MEDICAL

SUPPLIES
84

65 M 2020 07408 15/10/2020 IULIAN BACAIN IMUNITATE FORTE 85

66 M 2020 07409
15/10/2020 ANIMADOK SRL Cabinet & Farmacie

veterinară ANIMADOK
85

67 M 2020 07431
16/10/2020 PSC CONTRACTOR &

DEVELOPER SRL
WIN HERASTRAU 86

68 M 2020 07478
19/10/2020 ALEXANDRU-ALIN

FRANCIUG
EVA Beauty 87

69 M 2020 07569 21/10/2020 REWE ROMANIA SRL PRODUS ÎN ROMÂNIA 88
70 M 2020 07572 21/10/2020 MICA AUSTRIE SRL HANI MESSENGER 92

71 M 2020 07582
21/10/2020 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL
EPIC SHOW 92

72 M 2020 07630 23/10/2020 BEER ZONE SRL brics pizza & more 96

73 M 2020 07705
26/09/2020 MEDEEA ILIOPOLOS MVET cabinet şi farmacie

veterinară
97
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74 M 2020 07738
27/10/2020 TRANSPARENT DESIGN

SRL
TRANSPARENT design 101

75 M 2020 07739
27/10/2020 ANCA-IONELA EFTIME-

PENESCU
EDITURA EPICA 103

20/11/2020 ALPHA & OMEGA
INTERMEDIAR CONSTRUCT
S.R.L.

GOSSIP CLUB 103

77 M 2020 07819 20/11/2020 ALPHA & OMEGA
INTERMEDIAR CONSTRUCT
S.R.L.

GOSSIP SUMMER CLUB 103

78 M 2020 07821 17/11/2020 SC EXIMPROD GRUP SA EXIMPROD 104

79 M 2020 07822
29/10/2020 INDESIGN SRL AfiNatura Sănătate de la

munte!
104

80 M 2020 07823 17/11/2020 SC EXIMPROD GRUP SA GRUPUL EXIMPROD 105

81 M 2020 07824
17/11/2020 SC EXIMPROD GRUP SA EXIMPROD POWER

SYSTEMS
105

82 M 2020 07825 17/11/2020 SC EXIMPROD GRUP SA EXIMPROD ENGINEERING 106
83 M 2020 07827 29/10/2020 MATEI LADEA 107
84 M 2020 07828 29/10/2020 DIMMER SRL Dimmer Wooden Made 110
85 M 2020 07830 29/10/2020 PRODUCTIE MILKCOM SRL INIMA MUNTELUI PRODUSE

LOCALE DIN ÎNTORSURA
BUZĂULUI

111

86 M 2020 07831
29/10/2020 ELENA ROXANA FALAHATI

MOJAVERI
SACHI 112

87 M 2020 07832
29/10/2020 SC PODGORIA SILVANIA

SRL
SILVANIA LUX 113

88 M 2020 07833
29/10/2020 SC PODGORIA SILVANIA

SRL
SILVANIA PREMIUM 113

89 M 2020 07835
29/10/2020 CHINA TOBACCO HUNAN

INDUSTRIAL CO., LTD.
AXILE 113

90 M 2020 07836
29/10/2020 S.C. ABSTRCT GLOBAL

S.R.L.
ABSTRCT 113

91 M 2020 07837
29/10/2020 SIMONA STOICHESCU

WEINRAUCH
CARACTERE 114

92 M 2020 07838
29/10/2020 S.C. IDENT TOTAL CARE

S.R.L.
ident TOTAL CARE 114

93 M 2020 07839
29/10/2020 S.C. AEGELESS ANGELIC

BEAUTY S.R.L.
AE AEgeless 115

94 M 2020 07840 29/10/2020 TOUR IMPEX GROUP SRL EXPERT SCULE 115

95 M 2020 07841
29/10/2020 CABINET INDIVIDUAL

GABRIEL ALBU
ALBU LEGAL DREPT PENAL
AL AFACERILOR

116

96 M 2020 07842
29/10/2020 CABINET INDIVIDUAL

GABRIEL ALBU
ALBU LEGAL WHITE-
COLLAR CRIME

116

97 M 2020 07843 29/10/2020 AMICREDIT TEAM SRL BizExpo 117

98 M 2020 07844
29/10/2020 GLOBAL LUXURY

CONNECTION SRL
NEXYO 119

99 M 2020 07845 29/10/2020 AUTHENTIC SUCCESS SRL LEVEL UP SOCIETY 120
100 M 2020 07847 29/10/2020 CARASCA PETRE-GABRIEL SPARTAN SHIELD 121

76 M 2020 07818
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101 M 2020 07849
30/10/2020 SC ONE WAY

DISTRIBUTION SRL
Zaia 121

102 M 2020 07850
30/10/2020 ISIS MEDICAL CENTER

S.R.L.
ARMONIA HOSPITAL 122

103 M 2020 07851 30/10/2020 ONIX RESIDENCE SRL ONIX 122

104 M 2020 07852
30/10/2020 NICOLAE-CRISTINEL ILIE STAR GOLD STRĂLUCEŞTE

ÎN ORICE MOMENT
123

105 M 2020 07853 30/10/2020 ANA PAN SA SCORŢIŞOR 124
106 M 2020 07854 30/10/2020 ANA PAN SA PAGAIE CU FRUCTE 125
107 M 2020 07855 30/10/2020 MIHAELA-MARINELA

OLTEANU
RALUCA-ELENA TOMA

ARYMA 126

108 M 2020 07935 03/11/2020 SC BRUMICO SRL Select SHOP 127

109 M 2020 07939
03/11/2020 FMC AGRICULTURAL

CARIBE INDUSTRIES, LTD.
POINTER 127

110 M 2020 07941 03/11/2020 SEVEN EVENTS S.R.L. ROD 128
111 M 2020 07942 03/11/2020 NEORTIC MOTORS SRL NEORTIC MOTORS 128
112 M 2020 07943 03/11/2020 NEORTIC MOTORS SRL NEO MOTORS 128
113 M 2020 07948 08/11/2020 EL TOP MONDIALGY Dashte Neshat 129
114 M 2020 07953 10/11/2020 CORNELIU GALL POLIFERRO 131

115 M 2020 07956
03/11/2020 BOGDAN ILIES TRANDAFIR MindfulClub THE BEST

VERSION OF YOURSELF
132

116 M 2020 07982 04/11/2020 VOILA A.S. S.R.L. VOILA 134
117 M 2020 07991 11/11/2020 ALIN ALEXANDRU VELCIU Harnicuta 134
118 M 2020 08004 05/11/2020 ALAMAL IMOB TRADE SRL AL AMAL 134
119 M 2020 08005 05/11/2020 SOCIETATEA DE

TRANSFER DE FONDURI SI
DECONTARI -TRANSFOND
SA

TRANSFOND Time is of the
essence

135

120 M 2020 08006 05/11/2020 SOCIETATEA DE
TRANSFER DE FONDURI SI
DECONTARI -TRANSFOND
SA

TRANSFOND Timpul este
esenţial

135

121 M 2020 08007 05/11/2020 NATUR ART INVEST SRL KAVANO 135
122 M 2020 08008 05/11/2020 NATUR ART INVEST SRL REFINE HOME 136
123 M 2020 08009 05/11/2020 OTP BANK ROMANIA S.A. OTP Zero Friday 136
124 M 2020 08010 05/11/2020 OTP BANK ROMANIA S.A. Zero Friday 138

125 M 2020 08011
05/11/2020 CONSTANTIN ANDI

BURICATU
UMAMI BLUE 139

126 M 2020 08012 05/11/2020 SENNEVILLE INTER SRL arca 140
127 M 2020 08016 08/12/2020 SOFIA-FELICIA GHERGA House Sport 141

128 M 2020 08017
05/11/2020 SC ALCROMAL SERVICE

SRL
AZTECH TOOLS 141

129 M 2020 08019 05/11/2020 RAIA SORIN EMOȚII MASCATE 142
130 M 2020 08020 05/11/2020 AGROFISH RELAX S.R.L. BALTA PLINĂ MOVILIŢA 142
131 M 2020 08022 05/11/2020 PARTIDUL PUTERII

UMANISTE (SOCIAL-
LIBERAL)

CREDINŢA ÎN ROMÂNIA 143
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132 M 2020 08023 06/11/2020 RETROTEXTILA SRL ARHIVA de haine 143

133 M 2020 08025
05/11/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
CAMINO 146

134 M 2020 08026 05/11/2020 ACORD TRADING SRL Decora 146
135 M 2020 08027 05/11/2020 ACORD TRADING SRL Clabucel si Parfumel 148
136 M 2020 08028 10/11/2020 BRUTUS UTILAJE SRL BRUTUS UTILAJE 149
137 M 2020 08030 06/11/2020 HEAD DISTRIBUTION SRL HEAD DISTRIBUTION 150
138 M 2020 08031 06/11/2020 SC ALEVIA SRL Detenso 151
139 M 2020 08032 06/11/2020 SC ALEVIA SRL Stresalin 152
140 M 2020 08033 06/11/2020 SC ALEVIA SRL Reviorant 153

141 M 2020 08047
06/11/2020 VIILE BUDUREASCA SRL THE DARK COUNT OF

TRANSYLVANIA
154

142 M 2020 08051 06/11/2020 MARIUS CRISTIAN LUNGU SolarTop 154
143 M 2020 08055 06/11/2020 SINEKO TRADE SRL LUCA eyewear 155
144 M 2020 08056 06/11/2020 ATMOSFERICA S.R.L. ATMOSFERICA 155

145 M 2020 08057
06/11/2020 PLANNERS GROUP SRL COSMO planning & event

design
156

146 M 2020 08058 06/11/2020 NEWS OLTENIA SRL Gazeta OLTENIEI 157

147 M 2020 08060
06/11/2020 5 TG SMILE COFFEE SA FILTER COFFEE, NOT

PEOPLE
158

148 M 2020 08061
06/11/2020 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL PREMIUM

TOBACCOS
160

149 M 2020 08063 06/11/2020 ALEXANDRA MAZGAREANU BOYARI 160
150 M 2020 08064 07/11/2020 NICOLAE STRUGARU PELERIN Artizan din pasiune 160
151 M 2020 08065 07/11/2020 COSMIN GIOSAN CĂMARA BUCOVINEI 161

152 M 2020 08086
10/11/2020 GEORGE ADRAGĂI BERMAN PAN ALUATUL

FACE DIFERENȚA
162

153 M 2020 08099
09/11/2020 ASOCIATIA SEZATOAREA

URBANA
Șezătoarea Urbană 163

154 M 2020 08100 09/11/2020 ADRIAN PASCARU J'ADORE 166
155 M 2020 08101 09/11/2020 SELEX TRADING SRL AMIRAL 166
156 M 2020 08102 09/11/2020 SELEX TRADING SRL BUCEGI 166
157 M 2020 08103 09/11/2020 SELEX TRADING SRL GOLF 166
158 M 2020 08104 09/11/2020 SELEX TRADING SRL MĂRĂȘEȘTI 166
159 M 2020 08105 09/11/2020 SELEX TRADING SRL NAȚIONALE 167
160 M 2020 08106 09/11/2020 ANTENA 3 S.A. SINTEZA ZILEI 167
161 M 2020 08107 09/11/2020 EGRI ALEXANDRU eGRIMALL eMAL 167
162 M 2020 08109 10/11/2020 MOTORMANIA IMPEX SRL MOTORMANIA 169
163 M 2020 08111 10/11/2020 KRIOFT TEAM HUB SRL KRIOFT 170
164 M 2020 08113 10/11/2020 ETHICS BEAUTY SRL ETHICS BEAUTY 170
165 M 2020 08114 10/11/2020 EXTRA MEDIA TRADE SRL VV 69 171
166 M 2020 08115 10/11/2020 SC RAVI BRAND SRL Craftup 171
167 M 2020 08116 10/11/2020 CB WORKSHOP SRL-D Bevatex 171
168 M 2020 08117 10/11/2020 SC AGROPET TRADE SRL PRETTY CAT 172
169 M 2020 08118 10/11/2020 WILHELM HOLLERBACH AQUA PRESTIGE 172
170 M 2020 08119 10/11/2020 EXTRA MEDIA TRADE SRL JOLIE JOLI 173
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171 M 2020 08120 10/11/2020 VENUS UPDATED SRL ENSO CLINIC 173

172 M 2020 08140
10/11/2020 ADRIANA-MIRELA OANCEA farmeria.ro piaţă virtuală

comunitară
175

173 M 2020 08141 10/11/2020 ASOCIATIA PENTRU
ANTREPRENORIAT SOCIAL
PLUS UNU

Dicton 175

174 M 2020 08142
10/11/2020 S.C. FUNERARE LUIGI

S.R.L.
SERVICII FUNERARE LUIGI 176

175 M 2020 08144 11/11/2020 YAS BEAUTY LAB SRL YAS BEAUTY LAB 176

176 M 2020 08145
11/11/2020 UNIVERSITATEA DIN

PITEȘTI
UNIVERSITATEA DIN
PITEȘTI - UPIT

176

177 M 2020 08146 11/11/2020 EXTURIPEDIA SRL tourx 177

178 M 2020 08147
11/11/2020 SC MURATURI AMBALATE

SRL
din 1935 cămara LAURUS 177

179 M 2020 08148 11/11/2020 SC BEROE GAMES SRL PLAYBET 178
180 M 2020 08149 17/11/2020 MIHAI PETRACHE iTECH Data 179

181 M 2020 08151
11/11/2020 LEON Y LUNA DESIGNS

SRL
Leon Y Luna Designs 179

182 M 2020 08160 11/11/2020 ROBERT-IOAN COZMA why pizza 180
183 M 2020 08191 12/11/2020 SIRBU MED SRL TruMed 180
184 M 2020 08193 12/11/2020 TURKMET LOGISTICS SRL G2V 181
185 M 2020 08195 12/11/2020 GHEORGHIŢĂ CRISTEA HEA HOME 182

186 M 2020 08196
12/11/2020 DEXELLENCE PROJECT

SRL
Dexellence Clinic SMART
DENTISTRY

182

187 M 2020 08197 12/11/2020 S.C. VELLUM DESIGN S.R.L. V VELLUM DESIGN 183
188 M 2020 08199 12/11/2020 SC VOILA AS HOTEL BELVEDERE 183
189 M 2020 08200 12/11/2020 PRAS CONSULTING SRL PRAS reliable IT solutions 184

190 M 2020 08201
12/11/2020 SC EXCLUSIVE CAPITAL

S.R.L
CONTE NERO LA MADAMA 186

191 M 2020 08203 12/11/2020 TPC MANAGEMENT S.R.L. THE PROJEKT COMPANY 188
192 M 2020 08204 12/11/2020 OVIDIUS MERCADO SRL 2MILENII 188

193 M 2020 08205
12/11/2020 ASOCIATIA PENTRU

DIALOG IN JUSTITIE
ORAȘUL JURIDIC - LEGAL
CITY

189

194 M 2020 08206 12/11/2020 KLEICHEN IMPEX S.R.L. Kleichen 190
195 M 2020 08209 13/11/2020 YUHUU LAND SRL YuHuu LaND 191

196 M 2020 08210
13/11/2020 DAVID-ALEXANDRU

PAHONTU
Caii Munţilor 191

197 M 2020 08211 13/11/2020 MIHAI NASTASE CARGO BUDDY 192
198 M 2020 08212 13/11/2020 SC MERTECOM SRL m meco mertecom.ro 192

199 M 2020 08213
13/11/2020 ATP TRUCKS AUTOMOBILE

SRL
ATP Trucks 192

200 M 2020 08214
13/11/2020 MIHAIL-ALIN RADU

ION VÎLCU
ZEUS GOD OF GOODIES 193

201 M 2020 08215
13/11/2020 SCULEA EUGEN -MEDIC

STOMATOLOG
euDent by Dr. Eugen
SCULEA

195

202 M 2020 08216
13/11/2020 TELE 7 AUDIO-VIDEO

PRODUCTION SRL
TELE7abc HD 196
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203 M 2020 08218
13/11/2020 IULIANA ALEXANDRA

COZAC
WondergiftBOX 196

204 M 2020 08219 13/11/2020 ASAV IT SOLUTIONS SRL ROSTI corner 201
205 M 2020 08220 13/11/2020 VANTALL ADV SRL VANTALL 202

206 M 2020 08226
13/11/2020 OPTICA HOUSE CENTER

SRL
Optica House 202

207 M 2020 08227
13/11/2020 HELLO HOLIDAYS

TRANSPORT SRL
Eden PREMIUM CENTER 203

208 M 2020 08228 13/11/2020 HELLO HOLIDAYS SRL O ZI cât o VACANŢĂ 203
209 M 2020 08231 13/11/2020 E. & J. GALLO WINERY APOTHIC 204
210 M 2020 08232 13/11/2020 E. & J. GALLO WINERY CARLO ROSSI 204
211 M 2020 08233 13/11/2020 E. & J. GALLO WINERY DARK HORSE 204
212 M 2020 08234 13/11/2020 E. & J. GALLO WINERY E & J 204
213 M 2020 08235 13/11/2020 E. & J. GALLO WINERY 205
214 M 2020 08236 13/11/2020 E. & J. GALLO WINERY A 205
215 M 2020 08237 13/11/2020 NOVARTIS AG ALTUXERINMIT 205
216 M 2020 08238 13/11/2020 NOVARTIS AG SIMLERIDMIT 206
217 M 2020 08243 13/11/2020 MEDIA TASK CONSULT SRL Best electric car in Romania 206

218 M 2020 08244
13/11/2020 SC LIFE EDUCATION SRL Life EDUCATION LEADING

LEARNERS TO GREATNESS
207

219 M 2020 08246 13/11/2020 IANLUX S.R.L. DR YANN 208
220 M 2020 08247 13/11/2020 IANLUX S.R.L. DR YANN 208
221 M 2020 08248 13/11/2020 IANLUX S.R.L. DR YANN 209

222 M 2020 08249
13/11/2020 IULIANA ALEXANDRA

COZAC
wonderSTORE 209

223 M 2020 08250 13/11/2020 OPRIS OVIDIU-MIRCEA DELGUFO 214
224 M 2020 08251 13/11/2020 S.C. SYNLAB WEST S.R.L. ROMGERMED 216
225 M 2020 08252 13/11/2020 S.C. SYNLAB WEST S.R.L. 216
226 M 2020 08255 15/11/2020 STEFAN TUDOR BARBU CEPTUREANA 216

227 M 2020 08256
15/11/2020 S.C. TRAMA SURGERY VET

S.R.L.
TRAUMA SURGERY VET 217

228 M 2020 08257 15/11/2020 S.C. SUPPA CUISINE S.R.L. Balthazaar 217
229 M 2020 08258 16/11/2020 CAMPUS MEDIA TV S.R.L. PLANETA ESTI TU 217
230 M 2020 08259 16/11/2020 GIRASOLE FOOD S.R.L. sFizio simply. genuine. tasty 217
231 M 2020 08260 16/11/2020 MATAR HUSSEIN MODA-PELLE 218
232 M 2020 08261 16/11/2020 MATAR HUSSEIN F/B franco banetti 218
233 M 2020 08262 16/11/2020 FLORIN SILVIU RADU WHO LET THE KIDS OUT? 218

234 M 2020 08263
16/11/2020 SC FUCHS CONDIMENTE

RO SRL
Cosmin, Pui gust și ceva în
plus!

219

235 M 2020 08264
16/11/2020 SC FUCHS CONDIMENTE

RO SRL
Cosmin, brandul românesc, în
care ai încredere!

219

236 M 2020 08265
16/11/2020 MARINELA FRANGULEA

FLORIN-ROBERT STAN
Foodycios 220

237 M 2020 08266 16/11/2020 SC DOLY CORP SRL Amaxer 221
238 M 2020 08267 16/11/2020 SC DOLY CORP SRL Kolipajam 223
239 M 2020 08268 16/11/2020 SC DOLY CORP SRL Bulute 226
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240 M 2020 08269 16/11/2020 Unilever IP Holdings B.V. LUX BOTANICALS 229
241 M 2020 08274 17/11/2020 SC EXIMPROD GRUP SA EXIMPROD GRUP EPG 229

242 M 2020 08275
16/11/2020 AG CAMO INTERNATIONAL

S.R.L.
CUIBUSORUL MEU 230

243 M 2020 08277
16/11/2020 TERRA GUARD SECURITY

SRL
TERRA GUARD SECURITY 231

244 M 2020 08279 16/11/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS

LIGA PROFESIONISTĂ DE
KICK-BOX ŞI THAI-BOX-
LIGA PROFESIONISTĂ
DE BOX CU LOVITURI
DE PICIOR ŞI BOX
THAILANDEZ

232

245 M 2020 08280 16/11/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS

CAMPIONATUL NAŢIONAL
DE KICK-BOX ŞI THAI-BOX

232

246 M 2020 08281 17/11/2020 MAMITZU CONCEPT SRL PetMania 232

247 M 2020 08283
16/11/2020 CORPORACION HABANOS

S.A.
LA GLORIA CUBANA
HABANA-CUBA L.G.C.

233

248 M 2020 08286 16/11/2020 PĂTRU CRISTIAN-MIHAI AQUA DEOS ZERO 233

249 M 2020 08287
16/11/2020 IOANA ILYES

ZOLTAN ILYES
tizzy.ro 234

250 M 2020 08288 16/11/2020 VALERIU BARCAN wamozart.ro 247
251 M 2020 08289 16/11/2020 MELANIA NEMETI MD Miarma Designs 247
252 M 2020 08290 16/11/2020 DANIEL - SEPTIMIU TĂMAȘ Enjoy DRESSUP 248

253 M 2020 08291
16/11/2020 ANDREI FLOREA Fresh Factory Artizani de

sucuri faine
249

254 M 2020 08292
20/11/2020 CONSTANTIN-ROBERT

MUSTĂREAȚĂ
PANDEMIC 250

255 M 2020 08293
16/11/2020 ROMULUS SORIN

NICULESCU
PZX 253

256 M 2020 08294 16/11/2020 ANDRA-LUCIA
MARTINESCU
MARIA CATALINA
MOISESCU

The DIASPORA INITIATIVE 254

257 M 2020 08295 16/11/2020 LUCIAN-IOSIF ILIE
CONSTANTIN-SORINEL
RUSU

Melifere 255

16/11/2020 NICOLAI DAMIAN
RAZVAN COMAN
CATALIN-ADRIAN MATEI
MARIUS DIMA

FANS W124 CLUB ROMANIA 259

259 M 2020 08299
16/11/2020 IULIUS MANAGEMENT

CENTER SRL
MallDrive 259

260 M 2020 08300 17/11/2020 IONEL-CRISTIAN BĂNICĂ design masters 273
261 M 2020 08302 17/11/2020 SZO SZOOO SRL SMILE.APP 273

262 M 2020 08304
17/11/2020 BEM RETAIL GROUP SRL PARTENERPRO ORIGINAL

TOOLS
274

258 M 2020 08297
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263 M 2020 08305
17/11/2020 BEM RETAIL GROUP SRL Baumesser Das ist Diamant

Werkzeuge
275

264 M 2020 08306
17/11/2020 BEM RETAIL GROUP SRL DISTAR PROFESSIONAL

DIAMOND TOOLS
276

265 M 2020 08308 17/11/2020 ESSADENT MAX SRL smile by Anda Adam 277

266 M 2020 08312
17/11/2020 MARIAN PETCU LE MATOU JACQUES - o

poveste a parfumurilor!
278

267 M 2020 08314 17/11/2020 STEFAN-VASILE DARABUS ULTRA RESIDENTIAL 279
268 M 2020 08315 17/11/2020 CRISTALIA FASHION SRL 12 SKIN 279
269 M 2020 08316 17/11/2020 MARIAN PETCU CARDIOACTIV 280

270 M 2020 08317

26/11/2020 FEDERATIA ROMANA DE
AUTOMOBILISM SPORTIV

FRAS FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE AUTOMOBILISM
SPORTIV

280

271 M 2020 08318
17/11/2020 BIZZ CLUB CONSULTING

SRL
bizz.club MY BUSINESS
NETWORK

281

272 M 2020 08320 17/11/2020 GABRIELA MIHALACHE Cum am ajuns sa ma iubesc 283

273 M 2020 08321
20/11/2020 TAYYAR INVESTMENT

FINANSAL YÖNETIM A.Ş.
BISLIFE 283

274 M 2020 08322
17/11/2020 RALUCA VALENTINA

ENESCU
REONE 294

275 M 2020 08350 23/11/2020 EFSANE ACTIV SRL ROGROSS 295
276 M 2020 08354 18/11/2020 VLAD BALOSIN METRIK 296
277 M 2020 08355 18/11/2020 SC BUNATATIUSCATE SRL BUNATATI USCATE 297
278 M 2020 08356 18/11/2020 Unilever IP Holdings B.V. Obsession 297
279 M 2020 08359 18/11/2020 REDLINE SECURITY SRL RL REDLINE SECURITY 298
280 M 2020 08362 18/11/2020 EGNER TRADITIONAL SRL BĂCĂNIA PATRIA 298

281 M 2020 08363
18/11/2020 PĂUNESCU IOANA-

JASMINA
SENSIYO 299

282 M 2020 08364 18/11/2020 SC STAGE INVEST SRL CLORETTE 299

283 M 2020 08365
18/11/2020 TECVIVO S.R.L. LAS VEGAS Games Sky is no

limit!
300

284 M 2020 08366 18/11/2020 LUXURY EXPERT SRL LUXURY EXPERT 301

285 M 2020 08367
18/11/2020 ANDREEA-GABRIELA

HENRICH-IOANID
chic MANIA 301

286 M 2020 08369
18/11/2020 SC ASIDENT ESTHETICS

SRL
Dental District 302

287 M 2020 08371 18/11/2020 UTILIFY DIGITAL SRL racord 302
288 M 2020 08372 18/11/2020 CRISTIAN DAN PETRESCU asista 303
289 M 2020 08375 19/11/2020 SC MINOS SUPPLIES SRL MINOS SUPPLIES 303

290 M 2020 08376
19/11/2020 RUXANDRA - TEODORA

COTRUȚĂ
SonoreWe 304

291 M 2020 08378 19/11/2020 SELEX TRADING SRL BEGA 304

292 M 2020 08379
19/11/2020 ADRIAN-COSMIN NASTASA

BOGDAN ZAHARIA
data revolt 305

293 M 2020 08381 19/11/2020 SELEX TRADING SRL BUCUREȘTI 305
294 M 2020 08382 19/11/2020 SELEX TRADING SRL CIȘMIGIU 305
295 M 2020 08383 19/11/2020 SELEX TRADING SRL CLUB 305
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296 M 2020 08384 19/11/2020 SELEX TRADING COLOANA 305
297 M 2020 08385 19/11/2020 VITAL AUTO SERVICE SRL VITAL AUTO SERVICE 306

298 M 2020 08386
19/11/2020 DIASAN MEDICAL SRL FRUMUSEŢEA TA ESTE

PROIECTUL NOSTRU
306

299 M 2020 08387
19/11/2020 DIASAN MEDICAL SRL PROJECT BEAUTY BY DR.

RUXANDRA SINESCU
307

300 M 2020 08390

19/11/2020 ALEXANDRA-ROZALIA
MICU

She is Mom THE
COMMUNITY OF
SUCCESSFUL MOMS

307

301 M 2020 08391
19/11/2020 LIGHTHOUSE

INTERNATIONAL INC.
TimeLock 307

302 M 2020 08393
19/11/2020 CHEMARK ROM S.R.L. ÎMPREUNĂ CREȘTEM

ROMÂNIA
308

303 M 2020 08396 19/11/2020 LIVIU-ANDREI RACOVITA IHATEPINK 309
304 M 2020 08397 19/11/2020 SC STUDIO SQM SRL TESSERACT Medical 309
305 M 2020 08398 19/11/2020 SC STUDIO SQM SRL TESSERACT Archviz 310
306 M 2020 08399 19/11/2020 SC STUDIO SQM SRL TESSERACT Architecture 310
307 M 2020 08400 19/11/2020 SC STUDIO SQM SRL TESSERACT 311

308 M 2020 08401
19/11/2020 URBAN VISION

CONSULTING SRL
URBANVISION 311

309 M 2020 08402 19/11/2020 AZURO UNIVERSAL S.R.L. Alphix 312
310 M 2020 08403 19/11/2020 MENG JIE SRL Casa Pucioasa 314

311 M 2020 08404
19/11/2020 NICOLETA ANDA GINA

NEACSU
FABRICA DE DARURI 314

312 M 2020 08406 19/11/2020 HOTELIERA H Hoteliera 315

313 M 2020 08407
19/11/2020 SIMACEK FACILITY

SERVICES RO SRL
SIM Green Alegerea naturală. 315

314 M 2020 08408
19/11/2020 SIMACEK FACILITY

SERVICES RO SRL
greenstant 315

315 M 2020 08409 19/11/2020 SARTOROM IMPEX SRL SARTOROM 1991-2021 316

316 M 2020 08410

19/11/2020 FLORIAN MARIUS VISALOM VS BEAUTY TRENDS
Frumuseţe fără niciun
compromis. 100% în orice!

316

317 M 2020 08411
19/11/2020 ETEX BUILDING

PERFORMANCE S.A.
STRATEX 317

318 M 2020 08412 19/11/2020 ECONECT STORE SRL ECONECT STORE 317
319 M 2020 08413 19/11/2020 MF & STAN IMPORT SRL MF & STAN IMPORT 317

320 M 2020 08414

19/11/2020 SC IDEAL CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT SRL

mobo 318

321 M 2020 08416
20/11/2020 EUROPACKING AMBALAJE

SRL
EFOUR 319

322 M 2020 08450
23/11/2020 GIOVANNI MARIO

FRANCESCO
îs Geană Pi Tini! 319

323 M 2020 08451 23/11/2020 CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
”TEODOR T. BURADA”

CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA CENTRUL
CULTURAL JUDEȚEAN
CONSTANȚA TEODOR T.
BURADA

320
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324 M 2020 08452
23/11/2020 NOVOKINETIC CLINICĂ DE

RECUPERARE
NOVOKINETIC 320

23/11/2020 RADU-ADRIAN BAN HEY, KIDS... IT`S MOM
AND DAD... THAT`S THE
BEST WE COULD DO... IT`S
YOURS NOW, IT`S YOUR
TIME

321

326 M 2020 08454 23/11/2020 ASOCIATIA RESPO DEEE https://respo.ro 321
327 M 2020 08455 23/11/2020 ASOCIATIA RESPO DEEE respo deee 321
328 M 2020 08456 23/11/2020 A.G. RADIO HOLDING SRL Magic gold 322

329 M 2020 08457
23/11/2020 HORECA STUDIO SRL GARRÓ GIFTS FLOWERS

HOME
324

330 M 2020 08458 23/11/2020 FAMOUS KOKOSHELL S.R.L KOKOSHELL 324
331 M 2020 08459 23/11/2020 NAPOCA INSTAL SRL NAPOCA INSTAL 325
332 M 2020 08460 23/11/2020 CLAUDIU- IULIAN MACOVEI BULL 325

333 M 2020 08464
23/11/2020 ASOCIATIA LIGA

SUPORTERILOR VALCENI
BRIGADA NOASTRA 326

334 M 2020 08465
23/11/2020 IONUT CATALIN POPOVICI NATURA LASER centru de

epilare definitiva cu laser
326

335 M 2020 08466 23/11/2020 ROMARIO-RAUL BETEA Banat Express 327
336 M 2020 08468 23/11/2020 SC EMIGAB SRL by emilia 327

337 M 2020 08469
23/11/2020 BAROUL BUCUREȘTI BB BAROUL BUCUREȘTI

1831 LEX
328

338 M 2020 08471 23/11/2020 SC EMIGAB SRL emigab 329
339 M 2020 08472 23/11/2020 ACVAROM INTERNAȚIONAL

SRL
BĂCĂNIA BOLLOGA
Rețeta unei Vieți Sănătoase
EST.2020

330

340 M 2020 08473 23/11/2020 S.C. ACVAROM
INTERNAȚIONAL S.R.L.

PĂSTRĂVĂRIA BOLLOGA
Păstrăv 100% Ecologic EST.
2015

330

341 M 2020 08475
23/11/2020 ȘTEFAN-VALENTIN

MANDACHI
Patron-X 331

342 M 2020 08476
23/11/2020 S.C. SENSIVO COSMETCIS

S.R.L.
SENSIVO 331

343 M 2020 08481 23/11/2020 PYGMALION KIDS SRL 331

344 M 2020 08482
23/11/2020 DIO PANPROD SRL GUSTURI BOIEREȘTI /

FENSÉGES ÍZEK
332

345 M 2020 08483 23/11/2020 CĂTĂLIN NAE VIA NAE 332
346 M 2020 08484 23/11/2020 RADU PETRE NASTASE ADEST 333

347 M 2020 08485
23/11/2020 SIMONA-IRINA RADU-

RAUTA
REFLECTIO 333

348 M 2020 08487 23/11/2020 THETA PROFICIENCY SRL RL România Liberă 333
349 M 2020 08489 23/11/2020 THETA PROFICIENCY SRL CASAmea 334
350 M 2020 08490 23/11/2020 MAHALIANU MARIUS MOBILE TECH 334
351 M 2020 08491 23/11/2020 THETA PROFICIENCY SRL Căminul 334
352 M 2020 08492 23/11/2020 THETA PROFICIENCY SRL Domus 335
353 M 2020 08493 23/11/2020 CARETTA S.R.L. 335

325 M 2020 08453
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354 M 2020 08494
24/11/2020 TREMEND SOFTWARE

CONSULTING SRL
TORP 339

355 M 2020 08495
24/11/2020 ADRIANA ALEXANDRA

SUMAN
Caterine 339

356 M 2020 08496
24/11/2020 CLAUDIA-MARIA MURARIU SAKURA Medicină Alternativă

Recuperare by Claudia Maria
340

357 M 2020 08532 25/11/2020 GEONET SRL UNIVERS locul sănătății tale 341
358 M 2020 08533 25/11/2020 PHN LOGISTIC SRL PHn vet LOGISTIC 342
359 M 2020 08535 25/11/2020 BEST RIDE SRL WILD SPIRIT 342

360 M 2020 08545
25/11/2020 MIHNEA CRACIUNESCU

MARIA-ADA CRACIUNESCU
MARVERN 343

361 M 2020 08548
25/11/2020 NARATIV SPECIALTY

COFFEE S.R.L.
NARATIV COFFEE TM 344

362 M 2020 08549 25/11/2020 SANO VITA SRL SanoVita 345
363 M 2020 08550 25/11/2020 MAG DISCOUNT GSM SRL MyStyle 346

364 M 2020 08551
25/11/2020 BURSA DE VALORI

BUCUREȘTI SA
Viitorul e al celor care
investesc în el

349

365 M 2020 08552
25/11/2020 BLACK MAMBA CHAIN

S.R.L.
Karavan Bunătăţi în mişcare 349

366 M 2020 08555
25/11/2020 PEPSICO, INC. ROCKSTAR ENERGY DRINK

ORIGINAL RR
349

25/11/2020 REWE ROMÂNIA SRL GUSTUL AUTENTIC
ROMÂNESC PENTRU
POFTE BOIEREȘTI

350

368 M 2020 08558 25/11/2020 REWE ROMÂNIA SRL DULCIURI ȘI DULCEȚURI
PENTRU POFTE ȘI
OSPĂȚURI BOIEREȘTI

353

369 M 2020 08559 25/11/2020 FIO GRUP COMPANY SRL Hanul Trei Sarmale 354

370 M 2020 08560
25/11/2020 EMADA NEW LIFE & FUN

CONCEPT S.R.L.
Mulțumesc POVEȘTI
REMARCABILE

355

371 M 2020 08561 25/11/2020 ALEXANDRU BUCUR -
BIROU INDIVIDUAL DE
ARITECTURA

INTERIOLOGY 355

372 M 2020 08562
25/11/2020 OOMBLA TRAVEL

MANAGEMENT SRL
OOMBLA travel. above and
beyond

356

373 M 2020 08564
25/11/2020 SC ETNO FOLCLOR MEDIA

SRL
FOLCLORUL SUB LUPA 356

374 M 2020 08566 25/11/2020 A&D ADY INOX SRL A&D ADY INOX 356
375 M 2020 08567 25/11/2020 SC PASSAGE FOOD SRL ACADELIA 357

376 M 2020 08568
25/11/2020 GRANDE GLORIA

PRODUCTION SA
SERVIS 358

377 M 2020 08569
25/11/2020 GRANDE GLORIA

PRODUCTION SA
FINEGIENIUM 358

378 M 2020 08570 25/11/2020 SC PRIMATECH SRL PRIMATECH HEALTH 359
379 M 2020 08573 25/11/2020 EDDA & CO BEAUTY SRL Power 359

380 M 2020 08574
25/11/2020 THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY
DERMA COMFORT 360

381 M 2020 08575 25/11/2020 CRAZY BOUTIQUE S.R.L. SMARTECH 361

367 M 2020 08556
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382 M 2020 08576 25/11/2020 SELEX TRADING FAVORIT 361
383 M 2020 08578 25/11/2020 SELEX TRADING PIPA NOASTRĂ 361
384 M 2020 08579 25/11/2020 SELEX TRADING RECORD 362
385 M 2020 08580 25/11/2020 SELEX TRADING RT 362
386 M 2020 08582 25/11/2020 SELEX TRADING SRL IAȘI FILTRU 362
387 M 2020 08583 25/11/2020 A.I. LENTIUM OPTIC SRL Terra OPTIC GROUP 362

388 M 2020 08585
25/11/2020 EUGEN-FLORENTIN

TOTILICA
DE SIRNEA EXPERIENCE
www.desirnea.ro

363

389 M 2020 08586
25/11/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
Kook 364

390 M 2020 08587
25/11/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
Kook Chef 364

391 M 2020 08588
25/11/2020 YOSEF HADAD MACE EXPRESS BY

JOSEPH HADAD
365

392 M 2020 08589
26/11/2020 S.C. TUCANO COFFEE

GLOBAL S.R.L.
FoodBerry 367

393 M 2020 08590
26/11/2020 S.C. BEAUTIKA S.R.L. DD DR. DALI CLINIQOUE

ESTHÉTIQUE
368

394 M 2020 08591 26/11/2020 S.C. INFACO S.R.L. VINUL LUI NICOLAE 368

395 M 2020 08592
26/11/2020 S.C. AGR AUTOGAS GROUP

S.R.L.
Prins AUTOGAS ROMANIA 369

396 M 2020 08593 26/11/2020 S.C. INFACO S.R.L. VINUL LUI RADU 369
397 M 2020 08594 26/11/2020 S.C. AKIRA CAPITAL S.R.L. PetMatch 369

398 M 2020 08595
26/11/2020 SC CSS STUDIO DENTAL

SRL
ESTHETIC DENTAL EMPIRE 370

399 M 2020 08597 26/11/2020 SUNWAY TRAVEL SRL Soley TOUR 371
400 M 2020 08598 26/11/2020 SAM MEAT INDUSTRY SRL DE-ALE GURII 372

401 M 2020 08599
26/11/2020 ARIANA SIMONA HODORCA

KAAN-ALBERT TILKIOGLU
CONTURAT 373

402 M 2020 08600 26/11/2020 ALFIE GLOBAL SERV SRL HYGGE SOCIAL KITCHEN 374

403 M 2020 08601
26/11/2020 LEXISCOR ACCELERATOR

CITIRE SRL
LEXISCORE 374

404 M 2020 08602 26/11/2020 INFACO SRL VINUL LUI CONSTANTIN 375
405 M 2020 08603 26/11/2020 CARESS SOCIETY SRL AIVI 375

406 M 2020 08604
26/11/2020 TERAPLAST SA TeraPlast Profile PVC since

1896
377

407 M 2020 08605
26/11/2020 EURO MOBILE SOLUTIONS

S.R.L.
BARBERESCU 377

408 M 2020 08606 26/11/2020 INFACO SRL VINUL LUI FLORIN 378
409 M 2020 08607 26/11/2020 STALL ARDALEX SRL PETRO 378
410 M 2020 08609 26/11/2020 Unilever IP Holdings B.V. LUX BOTANICALS 379
411 M 2020 08610 26/11/2020 INFACO SRL VINUL LUI MARIAN 379
412 M 2020 08611 26/11/2020 INFACO SRL VINUL LUI PETRE 380
413 M 2020 08612 26/11/2020 LAURA BĂLICI Tega Shoes 380
414 M 2020 08613 26/11/2020 ALPINA SKI VIDRA SRL ALPINA SKI 380
415 M 2020 08614 26/11/2020 INFACO SRL VINUL LUI MIHAI 381
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416 M 2020 08615
26/11/2020 SUPLIMED NATUR PROD

SRL
ROOD 381

417 M 2020 08616 26/11/2020 STUDIO KAMPUS CAFE SRL kómpus coffee & bites 382

418 M 2020 08617
26/11/2020 SUPLIMED NATUR PROD

SRL
NECTARIA 382

419 M 2020 08619
26/11/2020 CORNELIA-ELENA

COPĂCEANU
JOVIAN 382

420 M 2020 08626 26/11/2020 CLAUDIA IULIANA CHIRU SAGA Kid 387
421 M 2020 08627 26/11/2020 CRIS-MOB TKSTAR 388
422 M 2020 08628 27/11/2020 DDS DIAGNOSTIC SRL DDS DIAGNOSTIC 388
423 M 2020 08631 27/11/2020 JENEI MIKLOS-BALAZS THE PEAK 389

424 M 2020 08670
29/11/2020 S.C. VINICOLA AVERESTI

2000 S.A.
AVEREȘTI PODGORIA HUȘI 389

425 M 2020 08671
29/11/2020 VINICOLA AVERESTI 2000

SA
390

426 M 2020 08704 02/12/2020 DAN BRÎNZA SmileLab 390
427 M 2020 08723 02/12/2020 S.C. BIO NERA INVEST

S.R.L.
S.C. BIO NERA PLANT
S.R.L.

Nera Seve 391

428 M 2020 08724
03/12/2020 ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A

BĂNCILOR
#DREPTUL LA BANKING 391

429 M 2020 08725
03/12/2020 S.C. BRAIN 4 STRATEGY

S.R.L.
GAINA CARE A NASCUT PUI
VII

392

430 M 2020 08726
03/12/2020 ALIN-NICOLAE POPESCU Dr. Alin Popescu Your well-

being, my priority.
393

431 M 2020 08727
08/12/2020 S.C. SANTIA PARTNER

CONSTRUCT S.R.L.
SANTIA CONSTRUCT 393

432 M 2020 08728
03/12/2020 RETAIL GROUP COMPANY

SRL
konfi confort accesibil 395

433 M 2020 08729 03/12/2020 NOVUS CAPITAL SRL DETTRA 396

434 M 2020 08730
03/12/2020 S.C. RAPID GLOBAL

LOGISTICA S.R.L.
RAPID 397

435 M 2020 08731
03/12/2020 SELGROS CASH & CARRY

SRL
FABRIZIO DE MASSI 398

436 M 2020 08732 03/12/2020 EXTRA MEDIA TRADE SRL EXTRA MEDIA TRADE 398
437 M 2020 08734 03/12/2020 SC SUPER FRESH SRL CODOBELC 399

438 M 2020 08737
03/12/2020 OTI GENERAL TRADING

SRL
Oti Green 400

439 M 2020 08738
03/12/2020 STAGER MED SRL CONURI DE URECHI

AURIGEN
400

440 M 2020 08741 03/12/2020 DISTILERIA MOV S.R.L. VEERA 401
441 M 2020 08742 03/12/2020 ELECTRICA FURNIZARE SA ELECTRICA 4IN1 401
442 M 2020 08743 03/12/2020 APETREI GHE. GHEORGHE

INTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

Puterea Zimbrului 402

443 M 2020 08744 03/12/2020 TERMICAN SERGIU DRIFTANKER 403
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444 M 2020 08745
03/12/2020 BEBE NOU ONLINE STORE

SRL
BebeNou 404

445 M 2020 08747 04/12/2020 NEAMŢU V. GICA
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

POFTA FOCULUI 404

446 M 2020 08748
04/12/2020 BRAND EMOTION SRL FARMCLASS Farming is a

profession of hope
409

447 M 2020 08749 04/12/2020 JIAJIA TRADEIMPEX SRL SKS SINKALSTAR 410
448 M 2020 08750 04/12/2020 GUANGZHOU CITY

PUXIANG CARMENTS
GUANGZHOU-SUCURSALA
BUCUREŞTI

FANGSIDA 414

449 M 2020 08751 04/12/2020 SC COMPLET FOOD SRL Baltazar 415

450 M 2020 08752
04/12/2020 ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
CAROL PLAZA PARK 415

451 M 2020 08754 04/12/2020 S.C. WEBSIDE S.R.L. Webside 416
452 M 2020 08756 04/12/2020 BCR ASIGURARI DE VIATA

VIENNA INSURANCE
GROUP S.A.

PENSIA SENIOR 416

453 M 2020 08757 04/12/2020 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE
GROUP S.A.

ASIGURAREA DE VIATA
MIXT PROTECTOR

416

454 M 2020 08758 04/12/2020 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE
GROUP S.A.

PROTECTOR ASIGURARE
DE VIATA

416

455 M 2020 08759 04/12/2020 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE
GROUP S.A.

ASIGURAREA DE VIATA
SUPER PROTECTOR

417

456 M 2020 08760 04/12/2020 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE
GROUP S.A.

ASIGURAREA DE
VIATA SUPRA CAPITAL
PROTECTOR

417

457 M 2020 08762 04/12/2020 BCR ASIGURARI DE VIATA
VIENNA INSURANCE
GROUP S.A.

PROTECT+ 417

458 M 2020 08763 04/12/2020 NAPCSILLAG
KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

ecofamily 417

459 M 2020 08764 04/12/2020 NOW DIGITAL AGENCY SRL K KIRILĂ FUNERAR 418
460 M 2020 08765 04/12/2020 ALINA LUMINITA CIUCU ALINA SI PICII EI 418

461 M 2020 08766
04/12/2020 ADRIANA BUNGESCU IMMUNITY FORTE

D3+OMEGA3
418

462 M 2020 08767 04/12/2020 ADRIANA BUNGESCU MBA Pharma Innovation for
patient treatment sanatate-
smart.ro

420

463 M 2020 08768 04/12/2020 ZENON GROUP STORE Garden Farm 425

464 M 2020 08770
04/12/2020 INFOGROUP MEDIA INVEST

SRL
omniMED 427

465 M 2020 08771
04/12/2020 ATELIERUL PESCĂRESC

SRL
ATELIERUL PESCĂRESC 428
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466 M 2020 08772
04/12/2020 URBAN FITNESS & GYM

SRL
URBAN Fitness & Gym 428

467 M 2020 08773 04/12/2020 HIDROAGRIFER HafPompe 429

468 M 2020 08775

04/12/2020 A.R.P.C.F. ASOCIATIA
ROMANA DE PSIHANALIZA
DE CUPLU SI FAMILIE

ARPCF 429

469 M 2020 08776
04/12/2020 SC EDITURA CUVÂNTUL

SRL
Cuvântul 430

470 M 2020 08778
04/12/2020 RE7 AGENTIA DE

PROMOVARE ONLINE SRL
re7consulting 432

471 M 2020 08779
04/12/2020 AKTIV-POWER SRL CAMPINA pentru gospodaria

ta
433

472 M 2020 08780
04/12/2020 S.C. CASA DE VINURI

BECIU S.R.L.
CASA DE VINURI BECIU 433

473 M 2020 08782
04/12/2020 S.C. CASA DE VINURI

BECIU S.R.L.
CASA BECIU WINERY 434

474 M 2020 08785 04/12/2020 CRISTIAN - IONUT BESLIU Besliu SERVICII FUNERARE 434
475 M 2020 08786 04/12/2020 CRISTIAN - IONUT BESLIU 435
476 M 2020 08787 04/12/2020 LIVIU DAVID Poonga 436
477 M 2020 08788 05/12/2020 MNEMOS SRL SYNAPSA 436

478 M 2020 08789
05/12/2020 VANGARDIO RESIDENCE

SRL
VANGARDIO RESIDENCE 436

479 M 2020 08791 06/12/2020 FIZZY BOMB SRL FIZZY BOMB 436
480 M 2020 08792 06/12/2020 VENUS MED SRL VENUS MED 437
481 M 2020 08793 07/12/2020 ANDREI BUNGHEZ School Nuggets 437
482 M 2020 08794 07/12/2020 PARIGO BET SRL parigo 437

483 M 2020 08795
07/12/2020 FLORIN ȘTIOLICĂ DOR DE DOR - VOCEA

DIASPOREI
438

484 M 2020 08796 07/12/2020 FLORIN ȘTIOLICĂ TRUSTUL MEDIA ANIMA 438

485 M 2020 08797
07/12/2020 POENARU CONSTANTIN-

COSMIN
GiftIdea 438

486 M 2020 08798
07/12/2020 EXTRAVAGANZA RADIO

SRL
629 EXTRAVAGANZA 439

487 M 2020 08799
07/12/2020 EXTRAVAGANZA RADIO

SRL
EXTRAVAGANZARADIO.COM
-the finest music selection-

440

488 M 2020 08800
07/12/2020 A&P ITALIAN

PHARMECEUTICALS SRL
ProTech one 442

489 M 2020 08801 07/12/2020 ALIN CHIU DOR DE HAȚEG 442
490 M 2020 08802 07/12/2020 ANA PAN SA SPANAKOPITA 443
491 M 2020 08803 07/12/2020 ALINA CODRUȚA PĂCURAR SECRETIST 444

492 M 2020 08804
07/12/2020 VOCI PENTRU

DEMOCRAȚIE ȘI JUSTIȚIE
lege.n.dar GÂNDEȘTE
LEGAL

444

493 M 2020 08805 07/12/2020 CORES GOMEZ ANGEL wartung 445

494 M 2020 08806
07/12/2020 PHARMA SOLUTIONS &

PRODUCTION SRL
IMMUNO COV + 445

495 M 2020 08807
07/12/2020 PHARMA SOLUTIONS &

PRODUCTION SRL
IMMUNO COV 446



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

568

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

496 M 2020 08808
07/12/2020 PHARMA SOLUTIONS &

PRODUCTION SRL
IMMUNO COV DIABETICS 446

497 M 2020 08809
07/12/2020 CATALINA ROXANA

DRAGANOIU
DigiMathArt 447

498 M 2020 08810 07/12/2020 S.C. ANTIBIOTICE S.A. SANYGEL 447

499 M 2020 08811
07/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one PENINSULA 448

500 M 2020 08812
07/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one VERDI PARK 448

501 M 2020 08813
07/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one HERASTRAU PARK 449

502 M 2020 08814
07/12/2020 UNIVERSAL SOLUTION UNIVERSAL SOLUTION

Găsim soluţii! sau le creăm!
450

503 M 2020 08816 07/12/2020 GHEORGHE MOISESCU VOLARE 450
504 M 2020 08818 07/12/2020 SC METAV SA ABOVE 450

505 M 2020 08819
07/12/2020 LAURENTIU LORENA

PRIMO SRL
SUNJOY 450

506 M 2020 08820 07/12/2020 CUSTOM-RIDE S.R.L. Oh My COZO! 451
507 M 2020 08822 07/12/2020 DANIELA MIHAELA CHIRITA ROYAL MEN BOUTIQUE 451

508 M 2020 08824
07/12/2020 AGENTIA DE PUBLICITATE

MANPRES SRL
Ziarul News Ediție Națională
www.newsnational.ro

452

509 M 2020 08825 07/12/2020 MINEL POPESCU REFLEKS 452
510 M 2020 08826 07/12/2020 DORU-AURELIAN BORSAN rua.ro 453
511 M 2020 08827 07/12/2020 STEFIS PATTERNS SRL STEFI`S LINE 454
512 M 2020 08828 07/12/2020 HADAD YOSEF MACE EXPRESS 455
513 M 2020 08830 07/12/2020 NEXT LABEL NEXT LABEL 457

514 M 2020 08831
07/12/2020 ALEXANDRU-NICOLAE

ROȘCA
CALL AND PLAY 458

515 M 2020 08832 07/12/2020 INFANT MEDIA SRL Primul 458

516 M 2020 08833
07/12/2020 RESTIVAN ENEIA MIHAIL

RESTIVAN IONELA
texxet 458

517 M 2020 08834
07/12/2020 SUSTAINABLE VENTURES

SRL
REKO 460

518 M 2020 08835
08/12/2020 SC PAN ADAMI SRL ADAMI Împreună pentru

performanță
461

519 M 2020 08836
08/12/2020 DTG ABIZA COMPANY SRL DTG PLATINUM

RESIDENCE
469

520 M 2020 08837
08/12/2020 RAZVAN-ALEXANDRU

PELMUS
THE KINGDOM OF
DRACULA

472

521 M 2020 08839
08/12/2020 MILLENIUM PRO DESIGN

SRL
CULT FOR 472

522 M 2020 08840 08/12/2020 SC CONSOLIGHT COM SRL HOFFMANN 473

523 M 2020 08841
08/12/2020 MILLENIUM PRO DESIGN

SRL
CULT FOR DREAM 473

524 M 2020 08842 08/12/2020 GEORGE ANDREI MOCANU CARDIAG 474

525 M 2020 08843
08/12/2020 MILLENIUM PRO DESIGN

SRL
CULT FOR LOVE 475
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526 M 2020 08844
08/12/2020 MILLENIUM PRO DESIGN

SRL
CULT FOR GAME 476

527 M 2020 08845
08/12/2020 MILLENIUM PRO DESIGN

SRL
CULT FOR ME 476

528 M 2020 08846
08/12/2020 MILLENIUM PRO DESIGN

SRL
CULT FOR YOU 477

529 M 2020 08850
08/12/2020 ATELIERUL DE SALTELE

SRL
SOMN BUNESCU 477

530 M 2020 08852
08/12/2020 S.C. OXYGEN TRAVEL

S.R.L.
Grădinița Imago Mamaia 477

531 M 2020 08855 08/12/2020 Otani Tire Co., Ltd. OTANI 478

532 M 2020 08856
08/12/2020 S.C. ANTENA TV GROUP

S.A.
CaTine.ro - Alege sa fii tu! 478

533 M 2020 08857

08/12/2020 S.C. TUNING 86 BISTRITA
S.R.L.
S.C. NAVIGATII-IT S.R.L.

NAVI-IT 479

534 M 2020 08858
08/12/2020 S.C. DOC-STUDIO&ALI-

GLAM S.R.L.
GLOW ME - beauty studio -
beauty academy -

480

535 M 2020 08860
08/12/2020 IONUT DAN

MIHAELA CRAIOVEANU
LIMONCELLO FITNESS 482

536 M 2020 08861
08/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one RAHMANINOV 483

537 M 2020 08862
08/12/2020 MARIUS CATALIN

DICULESCU
ZENNIC 483

538 M 2020 08874
18/12/2020 FUTURE INSPIRED

TRAINING SRL
GO4FIT 497

539 M 2020 08894
09/12/2020 MANAGEMENT

OBJECTIVES S.A.
Semintele Pamantului 497

540 M 2020 08896 09/12/2020 SERGHIESCU G.ADELA-
GEORGIANA - CABINET
INDIVIDUAL DE
PSIHOLOGIE

SĂ ÎNVĂȚĂM CU LUDICA! 498

541 M 2020 09005
14/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD

S.R.L.
Vital Grana 498

542 M 2020 09030 14/12/2020 BEXMON S.R.L Brico.ro 499
543 M 2020 09047 14/12/2020 ALON GAL GASHRI 499
544 M 2020 09108 16/12/2020 MICHELTEXTILE SRL CAMU 500

545 M 2020 09109
16/12/2020 GEORGIANA-LAURA

COKYAPICI
KAFFEIN FRESH ROASTED
COFFEE EST. 2003

501

546 M 2020 09110
16/12/2020 S.C. CAMPEANU MEDCOM

S.R.L.
ART DENTAL STUDIO 501

547 M 2020 09112
16/12/2020 S.C. MANDY FOODS

INTERNATIONAL S.R.L.
Răsfăț de la Mărioara 502

548 M 2020 09113
16/12/2020 S.C. UNIC DENT CLINIC

S.R.L.
Unic Dent CLINIC 503

549 M 2020 09114 16/12/2020 S.C. VALGER LEMN S.R.L. VL VALGER LEMN 503

550 M 2020 09115
16/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one HERASTRAU TOWERS 504
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551 M 2020 09116
16/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one HERASTRAU PLAZA 505

552 M 2020 09118
16/12/2020 ADBG DEDICATED

SOLUTIONS SRL
Auto Drop 505

553 M 2020 09119 16/12/2020 SC PREFERA FOODS SA Catinca 507
554 M 2020 09120 16/12/2020 ASOCIATIA ORTRUN MAHL ORTRUN MAHL

PERSÖNLICHKEITEN
BILDEN

508

555 M 2020 09121
16/12/2020 MINDSPARK CONSULTING

SRL
ékes 509

556 M 2020 09122 16/12/2020 GAMA CONSTRUCT SRL GAMA CONSTRUCT 510
557 M 2020 09123 16/12/2020 SORIN PLATON suprimatorul 514

558 M 2020 09124
16/12/2020 CGR BUSINESS PROJECT

SRL
cgrauto 515

559 M 2020 09125 16/12/2020 VESPIRA PLUS SRL PaulaAna 516

560 M 2020 09126
16/12/2020 S&D CONSULTING

IMOBILIARE SRL
CASA DONER 516

561 M 2020 09127 17/12/2020 TECHTEX SRL Dr.Albert 517

562 M 2020 09129
17/12/2020 ALEXANDRU COSMIN

GHEORGHE
ALLGREY OUTLINE 517

563 M 2020 09130
17/12/2020 ORIGINAL TRADITION

S.R.L.
ETAJ ROMANIAN
STREETWEAR SHOP

518

564 M 2020 09131 17/12/2020 SC TERAPIA SA Terapia - 100 de ani 518
565 M 2020 09132 17/12/2020 A.R.P.C.F. ASOCIATIA

ROMANA DE PSIHANALIZA
DE CUPLU SI FAMILIE

ARPCF Asociatia Romana
de Psihanaliza de Cuplu si
Familie

521

566 M 2020 09133 17/12/2020 INFACO SRL HAR DE ROMANIA 521

567 M 2020 09134
17/12/2020 VASILE IONUT

SANDULACHE
EFEKT SUAVE 522

568 M 2020 09135 17/12/2020 SAGDIC ARSLAN GOKHAN Pan Caldi 522
569 M 2020 09137 17/12/2020 ELENA-ALINA MĂGUREANU Mon Bébé 523

570 M 2020 09139
17/12/2020 PROFI PENTRU SANATATE

SRL
Profi Pentru Sănătate Soluții
medicale avansate

524

571 M 2020 09141
17/12/2020 GRUPUL MEDIA CAMINA

(GMC) SRL
F & S 525

572 M 2020 09144
17/12/2020 S.C. CONEX DISTRIBUTION

S.A.
drive up 525

573 M 2020 09146 17/12/2020 VLAD ROJISTEANU DEZINFECTIE FARA
COMPROMIS MR. BIOCID
PASIUNE PENTRU DETALIU

526

574 M 2020 09151
17/12/2020 ASOCIATIA CAMINUL CASA

KEVIN
CĂMIN CASA KEVIN 526

575 M 2020 09152 17/12/2020 DANUT SANDU DAN SANDU 526

576 M 2020 09154
17/12/2020 S.C. KAIMYK INVESTMENTS

S.R.L.
MK life.style.apartments 527

577 M 2020 09156 17/12/2020 GAMA CONSTRUCT SRL GAMA POINT 527

578 M 2020 09159
18/12/2020 TRANSYLVANIA BREW

S.R.L.
MOODY SPARKLING JUICE 532
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579 M 2020 09160 18/12/2020 S.C. OBLIO COM S.R.L. 533

580 M 2020 09162
18/12/2020 EXITUS INTERNATIONAL

SRL
EXITUS 533

581 M 2020 09164
18/12/2020 ALEXANDRU-EDUARD

PICIORUȘ
SMIS structural management
innovative system

534

582 M 2020 09165
18/12/2020 AUTOCARDO - SOLUȚII

INTEGRATE S.R.L.
Madame boulangerie 538

583 M 2020 09167
18/12/2020 VATRA DOMNEASCĂ SRL Vatra Domnească

COZONACUL DE AUR
540

584 M 2020 09169
18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE LONDON /

SINCE 1879
541

585 M 2020 09170 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE BLACK 541
586 M 2020 09171 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE WHITE 541
587 M 2020 09172 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA REDEFINED 542
588 M 2020 09173 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA REDEFINED BLACK 542
589 M 2020 09174 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA REDEFINED CHROME 542
590 M 2020 09175 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA REDEFINED BLUE 542
591 M 2020 09176 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA REDEFINED RED 543

592 M 2020 09177
18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE COLLECTION

BLACKS
543

593 M 2020 09178
18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE COLLECTION

GOLDS
543

594 M 2020 09179
18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE COLLECTION

WHITES
543

595 M 2020 09180 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE GOLD 544

596 M 2020 09181
18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE EVOLVE

CHROME
544

597 M 2020 09182 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA SOBRANIE EVOLVE BLACK 544
598 M 2020 09183 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA B&H BLACK 544
599 M 2020 09184 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA B&H BLUE 545
600 M 2020 09185 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA LD RED AMERICAN BLEND 545
601 M 2020 09186 18/12/2020 JT INTERNATIONAL SA LD RED 545

602 M 2021 00199
13/01/2021 WODEN SECURITY

SOLUTIONS SRL
WODEN SECURITY
SOLUTIONS

545

603 M 2021 00237 14/01/2021 KRATOS SECURITY SRL KRATOS SECURITY 546

604 M 2021 00304
18/01/2021 SC QUARTZ GRUP

SECURITY SRL
QUARTZ GRUP SECURITY
SRL

546

605 M 2021 00543 26/01/2021 S.C. CIAS GUARD SRL CIAS GUARD 547
606 M 2021 00841 04/02/2021 MTM SINCRON GUARD SRL MTM SINCRON GUARD 547
607 M 2021 01201 16/02/2021 HITMAN SECURITY SRL HITMAN SECURITY 547



2. LISTA CERERILOR DE MĂRCI
RESPINSE 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 conformitate cu art. 86, din Legea 84/1998, privind mărcile şi
indicaţiile geografice, modificată prin Legea 66/2010, cei interesaţi pot
contesta deciziile OSIM la Comisia de contestaţii din OSIM în 30 de zile de
la publicare.
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(210) M 2020 05660
(151) 12/08/2020
(732) THE GARDEN GANG SRL, STR.

PREOT POPESCU VASILE, NR.
11, JUD. DAMBOVITA, BALENI
SARBI, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Legume pe bune
(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.
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.

───────

(210) M 2020 05676
(151) 13/08/2020
(732) PUIU DUMITRU RAILEANU, STR.

BAZARULUI BL. GGN, SC. 4, ET. 1,
AP. 101, JUDETUL CONSTANTA,
COSTINESTI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

MAREA NEAGRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.03.01

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

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

(591) Culori revendicate: albastru, 
alb,portocaliu

(740) Cabinet Individual de Consultanta
in P.I. Iorgulescu Mariana, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC. B, AP.
46, JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA



Tabel cu cererile de mărci respinse la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2020 05660 12/08/2020 THE GARDEN GANG SRL Legume pe bune 575
2 M 2020 05676 13/08/2020 PUIU DUMITRU RAILEANU MAREA NEAGRA 575



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

3. LISTA MĂRCILOR ŞI INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE ÎNREGISTRATE
CONFORM ART. 32, 
DIN LEGEA NR. 84/1998, REPUBLICATĂ, 
ÎN ORDINEA NUMĂRULUI DE DEPOZIT

Cei  interesaţi  pot  contesta deciziile  OSIM la Comisia de contestaţii 
din  OSIM  în  30  de  zile  de la  publicare.
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(210) M 2011 02172 (111)172209
(151) 17/03/2011
(732) SC DACIA PLANT SRL, STR.

PRIMĂVERII NR. 4, JUD. ALBA,
SEBEŞ, 515800, ROMANIA

(540)

INTERFERONAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2011 03605 (111)172296
(151) 11/05/2011
(732) GIUSEPPE SCOCCA, 2540 NW

9TH TER, WILTON MANORS, FL
33311, FLORIDA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)

STUDIO SCOCCA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

───────

(210) M 2012 02863 (111)172180
(151) 03/05/2012
(732) SC PETROCART SA, B-DUL

DECEBAL NR. 171, JUDEŢUL
NEAMŢ, PIATRA-NEAMŢ, 5600,
ROMANIA

(540)

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

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material de
instruire sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase), caractere tipografice,
forme de tipar.

───────

(210) M 2012 03297 (111)172238
(151) 21/05/2012
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

STR. GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Dimi Neatza
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,

Din grijă pentru natură.
Dingrijă pentru oameni.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

584

furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2012 03452 (111)172241
(151) 28/05/2012
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

STR. GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PRODANCA & REGHE -
AVENTURA AMERICANA

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2012 03646 (111)172235
(151) 05/06/2012
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

STR. GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

INTACT TV

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.19;
27.05.24

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────
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(210) M 2012 03670 (111)172218
(151) 06/06/2012
(732) RADU VALENTIN, STR. SUBL.

EROU IONESCU GHEORGHE
NR. 15, BL. 126, SC. 2, ET. 5,
AP. 21, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE PAUL,
ALEEA COMPOZITORILOR NR. 1,
BL. E 21, AP. 35, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI

(540)

StillDesign

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solz, ambra,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor
acestor materiale sau din materiale plastice.
24. Ţesături şi produse textile, necuprinse în alte
clase, cuverturi de pat şi de masă.
27. Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, lanţ de
magazine.

───────

(210) M 2012 03868 (111)172252
(151) 13/06/2012
(732) SC EUROPEAN SECURITY

GUARD SRL, P-ŢA CETĂŢII,
NR. 18, JUD. BIHOR, ORADEA,
ROMANIA

(540)

EUROPEAN
SECURITY GUARD

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.24;
29.01.12

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi,
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2012 04677 (111)172411
(151) 19/07/2012
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

STR. GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DRUMUL SPRE ALTAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12
(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2012 05227 (111)172226
(151) 16/08/2012
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 4, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600093, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

DEDE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2012 05228 (111)172227
(151) 16/08/2012
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 4, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600093, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

DedePlan
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2012 05230 (111)172228
(151) 16/08/2012
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 4, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600093, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

DedeManual
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2012 05231 (111)172229
(151) 16/08/2012
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 4, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600093, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

DedeMarket
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────
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(210) M 2012 05232 (111)172230
(151) 16/08/2012
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 4, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600093, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

DedeDeals
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2012 05339 (111)172412
(151) 23/08/2012
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

STR. GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

iComedy

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2012 05730 (111)172258
(151) 07/09/2012
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

STR. GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TELEFONUL DE
LA MIEZUL NOPŢII

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
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furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2012 05824 (111)172240
(151) 12/09/2012
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

STR. GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GSP TV

(531) Clasificare Viena: 26.04.03; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.03

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/

sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2012 07324 (111)172380
(151) 12/11/2012
(732) SC AGRO-CHIRNOGI SA, SAT.

CHIRNOGI, JUD. CĂLĂRAŞI,
COMUNA CHIRNOGI, 917025,
ROMANIA

(540)

MOARA LUNCA DUNARII

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

clase:
30. Făină, produse rezultate din măcinare, făină
de porumb, mălai porumb măcinat, făină de grâu,
gemeni de grâu.
39. Depozitare, ambalare bunuri.
40. Servicii de măcinare.

───────(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2012 07348 (111)172387
(151) 13/11/2012
(732) SC WATER SYSTEMS

INTERNATIONAL SRL, ŞOSEAUA
GIURGIULUI NR. 48U, JUDEŢUL
ILFOV, JILAVA, ROMANIA

(540)

Logictherm ENERGY
SAVING SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.15;
29.01.12

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric.
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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2013 00060 (111)172237
(151) 09/01/2013
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

STR. GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROMÂNIA RÂDE

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2013 00061 (111)172239
(151) 09/01/2013
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

STR. GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROMÂNIA RÂDE,
CÂNTĂ ŞI DANSEAZĂ

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,

(591) Culori revendicate: albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2013 00392 (111)172236
(151) 23/01/2013
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

STR. GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROMÂNII AU ARTIŞTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2013 00460 (111)172234
(151) 25/01/2013
(732) SC OSTROVIT SA, STR. REGIEI

NR. 1, JUD. CONSTANŢA,
OSTROV, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

AMFORA ROMANĂ

(531) Clasificare Viena: 19.09.01; 19.09.02;
27.05.11; 29.01.07

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

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

───────

(210) M 2013 00641 (111)172193
(151) 31/01/2013
(732) SC ASOCIATIA PENTRU TINERET

OLIMP SRL, ALEEA MARIUS
EMANOIL BUTEICĂ NR. 12, BL. 60,
AP. 20, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031823, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, BD.
DECEBAL, NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET.
3, AP. 30, SECT.3., BUCURESTI

(540)

EUROJUNIOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase, tipărituri,
articole de legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),

(591) Culori revendicate: maro deschis
(muştar)
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materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de concursuri
şcolare şi extraşcolare de verificare a
cunoştinţelor.

───────

(210) M 2013 00642 (111)172194
(151) 31/01/2013
(732) SC ASOCIATIA PENTRU TINERET

OLIMP SRL, ALEEA MARIUS
EMANOIL BUTEICĂ NR. 12, BL. 60,
AP. 20, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031823, ROMANIA

(740) PAULA ACSINTE ADRIANA,
BD.DECEBAL NR.14, SECTOR 3,
BUCURESTI

(540)

SUPERPITICOT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de concursuri
şcolare şi extraşcolare de verificare a
cunoştinţelor.

───────

(210) M 2013 00661 (111)172243
(151) 01/02/2013
(732) SC DANCO TRADE FACILITY

SRL, STR. EMIL RACOVIŢĂ NR.
70, BL. 1, AP. 7, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077191, ROMANIA

(540)

eDanco.ro - Simplu.
Comod. Sigur

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

35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii

de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2013 01000 (111)172200
(151) 14/02/2013
(732) SC KOBER SRL, STR. UZINEI

NR. 2, JUD. NEAMT, COMUNA
DUMBRAVA ROSIE, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
B-DUL CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 030602

(540)

KOBER Premium WEISS

(531) Clasificare Viena: 26.15.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.15; 29.01.14

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

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 pictori, decoratori, tipografi şi
artişti.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, alb, 
roşu,roz
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(210) M 2013 01194 (111)172225
(151) 21/02/2013
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 4, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600093, BACĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC.B, AP.2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600204

(540)

BAUDEMAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, raşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale necuprinse
în alte clase, produse din materiale
plastice semiprelucrate, materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare, conducte flexibile
nemetalice.
19. Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
35. Servicii de import şi regruparea în avantajul
terţilor a ţesăturilor şi produselor textile,
cuverturilor şi lenjeriilor de pat (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2013 01731 (111)172253
(151) 14/03/2013
(732) SC GECSAT SA, STR.

ARMATEI NR. 82, JUD. MUREŞ,
TÂRNĂVENI, 545600, ROMANIA

(540)

Gecsat te ţine o viaţă

(531) Clasificare Viena: 07.03.11; 26.11.12;
27.05.15; 29.01.13

clase:
17. Vată pentru ambalat (călăfătuire), ţesătură
din fibră de sticlă pentru izolaţie, ţesătură din
fibră de sticlă pentru izolare, fibră de sticlă pentru
izolare, fibră de sticlă pentru izolaţie, vată de
sticlă pentru izolare, ţesături izolatoare, lână
minerală (izolator), materiale neconductoare
pentru reţinerea căldurii, lână de zgură (izolator),
materiale de izolaţie fonică, vată minerală pentru
izolare, vată minerală (izolator), plăci din lână
(izolator).

───────

(591) Culori revendicate: negru, roşu, 
             albastru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2013 01774 (111)172392
(151) 15/03/2013
(732) VASILE-SILVIU PRIGOANA , STR.

LABIRINT NR. 84, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Wine expo BUCHAREST

(531) Clasificare Viena: 27.05.03; 27.05.15;
29.01.13

clase:
42. Creare, menţinere site-uri web.

───────

(210) M 2013 01778 (111)172393
(151) 15/03/2013
(732) VASILE-SILVIU PRIGOANA , STR.

LABIRINT NR. 84, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

horeca expo

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 24.07.01;
27.05.15; 29.01.13

clase:

41. Organizarea de târguri şi expoziţii cu
caracter educativ.
42. Creare, menţinere site-uri web.

───────

(210) M 2013 01843 (111)171800
(151) 18/03/2013
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

STR. GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ANTENA PLAY

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 26.01.16;
26.03.01; 27.05.01; 29.01.12

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

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

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

(591) Culori revendicate: albastru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2013 02128 (111)172394
(151) 27/03/2013
(732) GARANTI BANK S.A., ŞOS.

FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 5,
NOVO PARK 3, CLĂDIREA F, ET.
5 ŞI 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882

(540)

iLoanU

(531) Clasificare Viena: 05.03.06; 26.01.15;
27.05.01; 27.05.07; 29.01.12

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri şi
alţi suporţi de înregistrare digitală, mecanisme
pentru aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, software pentru
calculatoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

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 02226 (111)172312
(151) 01/04/2013
(732) ISI SAL OFFSHORE, AMARA

BLDG., SAINT THERESE STR.,
SFEIR AREA, EL HADATH,
MOUNT LIBAN, LIBAN

(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

(540)

ZETA
(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, dulceţuri, compoturi, ouă,
lapte şi produse lactate.
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,
gheaţă.

───────

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2013 02227 (111)172313
(151) 01/04/2013
(732) ISI SAL OFFSHORE, AMARA

BLDG., SAINT THERESE STR.,
SFEIR AREA, EL HADATH,
MOUNT LIBAN, LIBAN

(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

(540)

BELO
(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, 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.

───────

(210) M 2013 02290 (111)172233
(151) 02/04/2013
(732) SC HAIRTECH TECHNICIANS

SRL, STR. ALEEA CISLĂU NR.
5, BL. 3D, SC. A, ET. 4, AP. 26,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021792,
ROMANIA

(540)

HairTecH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11

(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.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2013 02395 (111)172188
(151) 04/04/2013
(732) SC FALKOR SRL, STR. I.H.

RĂDULESCU NR. 8, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
130010, ROMANIA

(540)

FALKOR HEATING /
AIR CONDITIONING

(531) Clasificare Viena: 04.03.03; 29.01.12;
27.05.15; 27.05.12; 24.15.11

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(591) Culori revendicate: orange, bronz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2013 02396 (111)172189
(151) 04/04/2013
(732) SC FALKOR SRL, STR. I.H.

RĂDULESCU NR. 8, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
130010, ROMANIA

(540)

EVAPO

(531) Clasificare Viena: 27.05.12; 29.01.12;
27.05.01; 26.02.07

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2013 02397 (111)172190
(151) 04/04/2013
(732) SC FALKOR SRL, STR. I.H.

RĂDULESCU NR. 8, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
130010, ROMANIA

(540)

evoclima

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.19;
29.01.12

(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2013 02508 (111)172290
(151) 09/04/2013
(732) SC FLANCO RETAIL SA, ŞOS.

(540)

FLANCO interactiv

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 14.01.10;
27.05.02; 27.05.04; 27.05.15

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

35. Publicitate, gestiunea şi conducerea
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţiei şi tehnologiei,
precum şi servicii de cercetare, proiectare şi
creaţie aferente acestora, servicii de analiză

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

BUCUREŞTI NORD NR. 15-23,
PARCUL DE BIROURI SWAN,
CLĂDIREA WINDSOR, ET. 5, 
JUDEŢUL ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, 077190, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, albastru

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, galben, alb



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

598

şi cercetare industrială, proiectare, creare şi
dezvoltare hardware şi software.

───────

(210) M 2013 02577 (111)172270
(151) 10/04/2013
(732) SC ARENA EVENTS SRL, BD.

MĂRĂŞTI NR. 65-67, PAVILION
G2, CAM. 3-7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BLACK SEA ARENA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 01.15.24;
01.03.10

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2013 02896 (111)172247
(151) 23/04/2013
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)

TRIDIGEST

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2013 03000 (111)172397
(151) 09/05/2013
(732) REBENCIUC MARIUS-PETRE,

STR. TECUCI NR. 225, BL. PM 4,
SC. 2, ET. 1, AP. 25, JUD. GALAŢI,
TECUCI, ROMANIA

(540)

CERASUS puterea naturii

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.15;
29.01.12

clase:
5. Produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material pentru sutură.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase, animale vii,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, mâncare pentru animale, malţ.

───────

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

(591) Culori revendicate: verde, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2013 03002 (111)172383
(151) 25/04/2013
(732) SC CIRAST SRL, SAT GOLEŞTII

DE SUS, NR. 1, JUDEŢUL
VRANCEA, COMUNA COTEŞTI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

APINECTAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale.
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.

───────

(210) M 2013 03076 (111)172291
(151) 29/04/2013
(732) SC FLANCO RETAIL SA, ŞOS.

BUCUREŞTI NORD NR. 15-23,
PARCUL DE BIROURI SWAN,
CLĂDIREA WINDSOR, ET.
5, JUDEŢUL ILFOV, ORAŞ
VOLUNTARI, 077190, ROMANIA

(540)

Economiseşte peste aşteptări!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, gestiunea şi conducerea
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2013 03093 (111)172299
(151) 30/04/2013
(732) NORIEL IMPEX SRL, STR.

CĂMINULUI, NR.6, SECTORUL 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

4 Basme 6 9 15 20 puzzle

(531) Clasificare Viena: 21.01.14; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.15; 27.07.03; 27.07.11;
29.01.12

clase:
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
de sport necuprinse în alte clase, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2013 03435 (111)172410
(151) 20/05/2013
(732) SC ANTENA TV GROUP SA,

STR. GÂRLEI NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS CENTER,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROMÂNIA ARE MUZICĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau

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

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17, SC. 1,
ET. 3, AP. 7, SECTOR 4, BUCUREŞTI
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fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2014 07893 (111)172246
(151) 19/11/2014
(732) MARCU CORNELIU-DANIEL, STR.

TUFIŞULUI NR. 18, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DANIC INSTAL
SERVICES BUCURESTI

(531) Clasificare Viena: 27.05.12; 27.05.07;
27.05.02; 14.03.13; 14.03.09

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,

transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, dvd-uri
şi alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate de preplată, case de
marcat, maşini de caculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
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,
inclusiv creare şi menţinere website propriu.

───────

(210) M 2015 02737 (111)172413
(151) 22/04/2015
(732) SC INVESTONIA SYSTEMS

SRL, STR. SOS. BUCUREŞTI-
URZICENI NR. 635, HALA
DEPOZIT, JUDEŢUL ILFOV,
AFUMAŢI, ROMANIA

(540)

CITY GAME ELDORADO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17, SC.1,
ET. 3, AP. 7, SECTOR 4, BUCUREŞTI
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(210) M 2016 01674 (111)172271
(151) 10/03/2016
(732) SC ARENA EVENTS SRL, BD.

MĂRĂŞTI NR. 65-67, PAVILION
G2, CAM. 3-7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ESCAPE Festival

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.14

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

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

───────

(210) M 2016 02304 (111)172162
(151) 31/03/2016
(732) EURO PRODCHIM SRL, STR.

DÂMBOVIŢEI, NR. 22B, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA , CLUJ,
ROMANIA

(740) SC ACTA MARQUE SRL, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 3, ET. 3, AP. 9,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400117

(540)

FIX COLOR culoarea tuturor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

1. Produse chimice pentru prepararea
pigmenţilor, compoziţii chimice utilizate în
fabricarea pigmenţilor, preparate chimice folosite
la fabricarea pigmenţilor.
2. Pigmenţi, pigmenţi organici, pigmenţi
luminiscenţi, pigmenţi anorganici, pigmenţi
fotocromi, pigmenţi pentru colorare, pigmenţi
pentru vopsele, pigmenţi sub formă lichidă,
pigmenţi utilizaţi în vopsele, pigmenţi sub formă
de pulbere, vopsele şi coloranţi industriali,
preparate de colorare pentru colorarea
vopselelor, coloranţi utilizaţi în formularea
vopselelor, pigment pe bază de sulfat de bariu
pentru vopsele.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod şi servicii de informare a consumatorilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, distribuţie (transport) de mărfuri pe

(591) Culori revendicate: roşu, oranj, galben,
verde, albastru, albastru deschis
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şosea, distribuţie (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul.
40. Amestec de vopsele.
42. Analiză vopselelor, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor şi a
mobilierului pentru design interior, servicii de
informare privind combinaţiile de culori, vopsele
şi mobilier pentru design interior.

───────

(210) M 2016 03503 (111)172163
(151) 17/05/2016
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k.,

UL. LEGIONOW 37, WADOWICE,
34-100, POLONIA

(540)

Bucovina. Inseteaza-te!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
aceste servicii limitate la produsele din clasa 32.

───────

(210) M 2016 08573 (111)172269
(151) 20/12/2016
(732) SC TRIQ VISION DISTRIBUTION

SRL, CALEA ŞERBAN VODĂ
NR. 170, ET. 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040120, ROMANIA

(540)

BRIGHT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare) de siguranţă (salvare)şi
didactice.

───────

(210) M 2017 05713 (111)172206
(151) 05/09/2017
(732) MANDACHI STEFAN VALENTIN,

BDUL. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 66,
JUDEŢUL SUCEAVA, SUCEAVA,
720284, ROMANIA

(540)

BUM BUM BOX

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 27.05.05;
27.05.21; 27.03.02; 27.05.01; 29.01.13

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

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

───────

(591) Culori revendicate: violet, roşu, mov
deschis
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(210) M 2017 06389 (111)172384
(151) 05/10/2017
(732) SFARA TOURS BISTRITA SRL.,

STR. PIAŢA PETRU RAREŞ NR.
7A, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD,
BISTRIŢA, ROMANIA

(540)

Sfara Tours

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.11.13

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 00947 (111)172248
(151) 15/02/2018
(732) ALEXANDRU CIOBANU, STR.

MANASTIRII NR. 9A, JUDEŢUL
IASI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

HOMETOWN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
06.07.04; 26.11.06

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

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

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2018 02181 (111)172150
(151) 27/04/2018
(732) FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TRAP,

STR. GHIGHIULUI NR. 2, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

FEDERAȚIA
ROMÂNĂ DE TRAP

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de siguranță
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 05287 (111)172176
(151) 13/08/2018
(732) SC LABORATOARELE FARES

BIO VITAL SRL, STR. PLANTELOR
NR. 50, JUD. HUNEDOARA,
ORĂŞTIE, 335700, HUNEDOARA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

(540)

RENALEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esenţiale, creme şi geluri pentru uz
cosmetic.

───────

(210) M 2018 05543 (111)172207
(151) 27/08/2018
(732) ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUDEȚUL
SUCEAVA, SFANTU ILIE, 727528,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

DON STEFANO

(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 24.09.09;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

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

───────

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2018 05637 (111)172185
(151) 30/08/2018
(732) PROFIPACK S.R.L., STR.

NICOLAE SEBE NR. 4, I. L11, SC.
2, AP. 73, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Profipack All pack solutions

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.01;
29.01.12

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, toate aceste servicii pentru produsele
proprii, respectiv cutii din hârtie sau carton,
carton, pungi [plicuri, săculeţi] din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, bavete din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, din hârtie, suporturi
de pahare din hârtie, prosoape din hârtie pentru
faţă, şerveţele din hârtie, suporturi pentru farfurie
din hârtie, garnituri de masă din hârtie, şerveţele
de masă din hârtie, traverse de masă din hârtie,
feţe de masă din hârtie, hârtie de toaletă / hârtie
igienică, prosoape din hârtie.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare.

───────

(210) M 2019 00027 (111)172208
(151) 04/01/2019
(732) SC ALIA SA, STR. BARIERA

VÂLCII NR. 245, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA , DOLJ, ROMANIA

(540)

Finess

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive, detergenţi,
serveţele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
deodorante, soluţii pentru curătarea geamurilor.
5. Serveţele umede pentru bebeluşi.
6. Folie de aluminiu pentru uz casnic, folie de
aluminiu pentru ambalarea alimentelor, folie din
aluminiu.
21. Ustensile şi recipiente 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
diverse, servicii de comerţ cu amănuntul şi
ridicata, servicii de comerţ a produselor în
mediul online şi offline, administrarea afacerilor,
managementul afacerilor.

───────

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

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

(591) Culori revendicate: albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 02962 (111)172151
(151) 16/04/2019
(732) SC CLUB FEROVIAR SRL, ALEEA

(540)

CARIERĂ FEROVIARĂ
ÎN ROMÂNIA

La data de 27.09.2019, cu adresa nr. 1024074,
solicitantul declara, in conformitate cu prevederile

art. 23 alin (1) din Legea 84/1998, republicata,
ca nu invoca un drept exclusiv asupra denumirii

CARIERĂ FEROVIARĂ ÎN ROMÂNIA.

(531) Clasificare Viena: 02.07.15; 18.01.11;
18.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

41. Educaţie, furnizare de instruire.
───────

(210) M 2019 03033 (111)172220
(151) 17/04/2019
(732) CRISTINEL CONSTANTIN

HRISTEA, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU NR. 116, JUDEŢ
IAŞI, PIETRARIA, IAȘI, ROMANIA

(540)

BABUSHKA PLĂCINTE
TRADIŢIONALE

Cu aplicarea prevederilor art.23 alin.1 din
Legea 84/1998, rep., pentru denumirea

"PLĂCINTE TRADIŢIONALE" din conţinutul mărcii.

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.23;
02.03.30; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.12

clase:
29. Plăcinte cu crab, umpluturi de fructe pentru
plăcinte, umplutură de carne pentru plăcinte,
umpluturi pe bază de fructe pentru plăcinte.
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), plăcinte, plăcinte gătite,

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
3015C), galben (Pantone 116U)

POSTĂVARUL, NR.2B, BL. D4 BIS,
SC. B, AP. 24, ET. 2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032428, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
CĂTĂLIN NEAGU, STR. ȚUȚEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET. 3, 
AP. 11, JUD. IAŞI, COD POȘTAL
700730, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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plăcinte proaspete, plăcinte cu carne, plăcinte
cu răvaș, plăcinte cu vânat, plăcinte fără carne,
plăcinte cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte cu
pește, plăcinte cu dovleac, plăcinte cu cremă,
plăcinte cu afine, plăcinte cu măr, foi de plăcintă,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu carne
tocată, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte cu
iaurt congelate, cocă crocantă preparată, pentru
plăcinte, plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte cu
carne de porc, plăcinte cu carne de pui, plăcinte
cu carne de pasăre sau de vânat, umpluturi
pe bază de ciocolată pentru prăjituri și plăcinte,
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri și
plăcinte.

───────

(210) M 2019 03149 (111)172196
(151) 22/04/2019
(732) S.C. FOLIAR CHEM S.R.L.,

STR. ASOCIATIEI NR. 3, CORP
C7, CAM. 6, ET. 1, JUDEȚUL
TELEORMAN, SAT SEGARCEA-
VALE, COMUNA SEGARCEA-
VALE, TELEORMAN, ROMANIA

(540)

nutrifert
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 03860 (111)172318
(151) 24/05/2019
(732) AMASS CONFORT SYSTEMS

S.R.L., STR. BAIA NR. 11A, AP. 2,
CAM. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AMASS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.12; 26.11.13

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de agenţii de import-export, servicii oferite de un
lanţ de magazine.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitare mărfuri
pentru distribuţie, organizare de călătorii.

───────

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

(591) Culori revendicate: roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 04155 (111)172388
(151) 25/06/2019
(732) RAMONA MARIANA SUTEU,

(540)

HC Home Care

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.23; 27.05.24; 29.01.14

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.
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 2019 04156 (111)172389
(151) 25/06/2019
(732) RAMONA MARIANA SUTEU,

(540)

IQ consulting

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.23; 29.01.13

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

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

CALEA VICTORIEI NR. 155, BL. D1,
TRONSON  5,  ET. 2, SECTOR  1, 
BUCUREŞTI, 010073, ROMANIA

CALEA VICTORIEI NR. 155, BL. D1, 
TRONSON 5,  ET. 2,  SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, 010073, ROMANIA

(591) Culori revendicate: gri, bleu, verde
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 04157 (111)172390
(151) 25/06/2019
(732) RAMONA MARIANA SUTEU,

CALEA VICTORIEI NR. 155, BL.
D1, TRONSON 5, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010073, ROMANIA

(540)

... cu har

(531) Clasificare Viena: 19.03.01; 27.05.01;
27.05.24

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.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2019 04983 (111)172201
(151) 06/07/2019
(732) BOGDAN GEORGE MĂRUNȚIȘ,

STR. BROȘTENI FN, BL. C3,
SC. A, AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540382, MUREȘ, ROMANIA

(540)

IMPulse Smartphone
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Telefon cu cheie fizică de criptare.
35. Publicitate şi publicitate online în legătură cu
telefoane, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de telefoane (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să le
vadă şi să le cumpere în mod convenabil.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
telefonului a mesajelor şi imaginilor (comunicaţii
telefonice), pagini web.
42. Creare şi menţinere site-uri web, proiectarea
sistemelor informatice ş criptarea datelor.

───────

(540)

astoria home

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

(210) M 2019 05260 (111)172231
(151) 17/07/2019
(732) BETA IMPACT SRL, 

STR. RAMNICU VALCEA NR. 22, 
BL. 31, SC. A,  ET. 6,  AP. 37, 
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.01.16;
27.05.01; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 06093 (111)172152
(151) 26/08/2019
(732) S.C. DELIVERY SOLUTIONS

S.A., SPLAIUL INDEPENDENŢEI,
NR. 319, CLADIREA. OB17C,
SECTORUL 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR. OP
53, CP 17, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040203, ROMANIA

(540)

easybox

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 06857 (111)172391
(151) 25/09/2019
(732) DENIRO MEDIA SRL, STR.

FOISORULUI NR. 107, DEMISOL,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DENIRO MEDIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2019 07580 (111)172199
(151) 24/10/2019
(732) SC OSTROVIT SA, STR. REGIEI

NR. 1, JUD. CONSTANŢA,
OSTROV, CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

DOMENIILE OSTROV
RESERVE LEGIO

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii) din
arealul Ostrov.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

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

(591) Culori revendicate: albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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NR. 269, BL. T4A, SC. A, ET. 2,
AP.7, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

BUFFET EXPRESS TOMIS3

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.04.18; 27.07.17

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

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

(210) M 2019 09205 (111)172315
(151) 24/12/2019
(732) VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI

(540)

MENTALPLUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.

5. Preparate farmaceutice, medicale, şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2020 00613 (111)172385
(151) 30/01/2020
(732) FORM SPACE EVENTS SRL,

ALEEA STADIONULUI NR. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400375, CLUJ, ROMANIA

(540)

FORM DAYS Music
& Arts FESTIVAL

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule.
25. Tricouri imprimate.
35. Publicitate, administrație comercială.
41. Organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment,

(210) M 2019 08571 (111)172166
(151) 29/11/2019
(732) TIBERIU NEMET, STR. TOMIS

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

NR. 266-268, CORP C60, ET.2, 
CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de festivaluri în scopuri educative,
organizare de
festivaluri în scopuri recreative, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare de
festivaluri
pentru scopuri de divertisment, organizare de
festivaluri legate de muzica jazz.

───────

(210) M 2020 00881 (111)172264
(151) 06/02/2020
(732) JUSTIN URUCU, STR.

LALELELOR NR. 2, BL. D5, SC.
1, ET. 7, AP. 22, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

VINALTUS STROP DIN SOARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.07; 27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
41. Degustare de vinuri (servicii de
divertisment), organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative, servicii de formare în degustare vinuri.

───────

(210) M 2020 01076 (111)172168
(151) 12/02/2020
(732) EUROINVEST 2003 SRL, STR.

CERBULUI NR. 44, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, 440264,
SATU MARE, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I. RONELA
OPREA, STR. G-RAL MAGHERU NR.
12, BL. M12, AP. 29, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410057, ROMANIA

(540)

PREMOSA

(531) Clasificare Viena: 26.04.10; 27.05.01;
27.05.08

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armatură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, structuri metalice şi sisteme
pentru compartimentări interioare modulare,
structuri din oţel, panouri metalice, uşi metalice.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepţia celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, panouri din sticlă, sticlă
de alabastru pentru construcţii, PAL, MDF, HPL,
geamuri pentru construcţii, vitralii.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar, mobilă de birou, mobilier din
sticlă, jaluzele şi obloane interioare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, inclusiv: consultanţă în construcţii,
servicii specializate referitoare la construcţia sau
realizarea de clădiri permanente, construirea de

(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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magazine şi gherete pentru târguri, curăţarea şi
restaurarea clădirilor existente (interior/exterior),
zidărie, instalarea usilor şi ferestrelor, servicii de
instalaţii şi reparaţii, precum cele din domeniul
electricităţii, apă/canal, mobilierului.

───────

(540)

DOXA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
insecticide.

───────

(540)

PROTOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
insecticide.

───────

(210) M 2020 01545 (111)172149
(151) 27/02/2020
(732) FEDERATIA ROMANA DE HAND

TO HAND FIGHTING, COMUNA
BARCANESTI NR. 43, JUDEŢUL
PRAHOVA, SAT ROMANESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

FEDERATIA ROMANA DE
HAND TO HAND FIGHTING

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
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 02013 (111)172297
(151) 16/03/2020
(732) S.C. MXM LOGISTICS S.R.L.,

DRUMUL GURA CALITEI NR. 4-32,
CAMERA 1, BL. 1, SC. B, ET. 6,
AP. 81, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Atlas
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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

(210) M 2020 01450 (111)172213
(151) 25/02/2020
(732) SHARDA EUROPE B.V.B.A., 

STR. JOSEF MERTENSSTRAAT 
142, DILBEEK, 1702, BELGIA

(210) M 2020 01451 (111)172214
(151) 25/02/2020
(732) SHARDA EUROPE B.V.B.A., 

STR. JOSEF MERTENSSTRAAT 
142, DILBEEK, 1702, BELGIA (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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(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02115 (111)172210
(151) 23/03/2020
(732) S.C. MAYA'S FASHION STYLE

S.R.L., STR. PAVLOV 47, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RAINBOW WAVES
CHOOSE TO SHINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 01.15.09;
29.01.15

(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).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02161 (111)172382
(151) 25/03/2020
(732) VLAD CRISTIAN TIMIS, BD.

PIPERA NR. 198-3, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Persona ID
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa)
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)

(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, negru, roșu,
portocaliu, galben, verde, albastru,
indigo, violet 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), perm iţândclienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate prin
intermediul
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magazin elor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 02343 (111)172272
(151) 06/04/2020
(732) TRADE MANAGEMENT

SOLUTIONS, STR. DRAGOS
VODA NR. 11, VILA 30,
COMPLEX SUNFLOWER GRAND
RESIDENCES, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) DEVIMARK API SRL, B-DUL CAROL
I NR. 4, CORP A, ET. 1, BIROU 107,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Chef Bunica

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03; 09.07.19

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

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).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 02349 (111)172300
(151) 07/04/2020
(732) DANIEL-SORIN GOLEA, B-DUL

MĂRĂŞEŞTI NR. 68, CORP A,
AP. 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BURGER STATION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

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

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
CĂTĂLIN NEAGU, STR. ȚUȚEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET. 3, 
AP. 11, JUD. IAŞI, COD POȘTAL
700730, IAȘI, IAȘI, ROMANIA
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 02394 (111)172400
(151) 09/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE NR.
8, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

AVIRUSAN esenta naturii
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 02395 (111)172401
(151) 09/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

(540)

PARAZITIN + BY
CORNELIA CHAUMONT

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni

și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 02396 (111)172402
(151) 09/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE NR.
8, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

ENDOMESAN BY
CORNELIA CHAUMONT

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

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

───────

(210) M 2020 02397 (111)172403
(151) 09/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE NR.
8, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

ALERGINET BY
CORNELIA CHAUMONT

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

PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE 
NR. 8, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA
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5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2020 02398 (111)172404
(151) 09/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE NR.
8, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

CALMUSIN BY CORNELIA
DECU CHAUMONT

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

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

───────

(210) M 2020 02491 (111)172405
(151) 16/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

(540)

FIRIPASIN by Cornelia
Decu Chaumont

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

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

───────

(210) M 2020 02533 (111)172154
(151) 16/04/2020
(732) SC GAMA INVEST

INTERNATIONAL SRL, STR.
PICTOR STAHI NR. 9, CAMERA
8, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

La botu' calului
(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, dulcețuri, compoturi, ouă
pentru consum, lapte și produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
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,

PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE 
NR. 8, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610004, NEAMȚ,
ROMANIA
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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. Animale vii și în special animale de
companie, fructe și legume proaspete, plante și
flori naturale, hrană pentru animale.
32. Bere, ape minerale şi gazoase cât și alte
băuturi nealcoolice, băuturi și sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
diverse ( cu excepția transportului lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, prin magazine en-gross
sau en-detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor teleshopping, servicii de intermediere
comercială și de intermediere în achiziții.
36. Servicii de intermediere financiară.
38. Telecomunicații și în special furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru servicii de
teleshopping, primirea și transmiterea de mesaje
și imagini asistate de calculator, închirierea
de aparatură destinată transmiterii de mesaje,
furnizarea accesului la baze de date.
39. Transport și în special transport de mărfuri,
precum și orice tip de transmitere de produse și
corespondență (curierat), livrare de colete prin
curierat.
42. Furnizarea accesului la site-uri electronice
și în special la o platformă on-line care
asigură transportul coletelor de la furnizori către
beneficiari, servicii de redirecționare a site-urilor
web, găzduirea unui site web on-line pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web.
43. Servicii de alimentație publică, în special
restaurante, restaurante cu autoservire, bufete
cu autoservire, cantine, baruri, snack-baruri,
cafenele, servicii de catering.

───────

(210) M 2020 02584 (111)172242
(151) 22/04/2020
(732) IONUT DOREL MOTOI,

BULEVARDUL REPUBLICII NR.
63, LOCALITATEA EFORIE SUD,
JUDEȚUL CONSTANȚA, EFORIE,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

VALETINO
(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 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)
38. Servicii de telecomunicaţii. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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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)
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.(Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 02656 (111)172406
(151) 28/04/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIATA STEFAN CEL MARE NR. 8,
BL. C4/5, JUD. NEAMT, PIATRA
NEAMT, 64001, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

MUSTIKOFF by Cornelia
DECU CHAUMONT

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

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

───────

(210) M 2020 02858 (111)172407
(151) 06/05/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIATA STEFAN CEL MARE NR. 8,
BL. C4/64, JUD. NEAMT, PIATRA
NEAMT, 64001, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

DERMATISYN SENZORIALE
CORNELIA DECU CHAUMONT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(210) M 2020 02862 (111)172408
(151) 06/05/2020
(732) LUMINITA CORNELIA DECU,

PIATA STEFAN CEL MARE NR.
6401, BL. C4/5, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATA NEAMŢ, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

ADIABESYN BY
CORNELIA CHAUMONT

(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 plombareadinților
și  pentru  mulaje  dentare,  dezinfectante, 
produse pentru  distrugerea  animalelor 
dăunătoare,  fungicide, ierbicide.
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).
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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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2020 02926 (111)172254
(151) 07/05/2020
(732) TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL,

STR. NICOLEŞTILOR NR. 11,
JUD.OLT, NICOLAE TITULESCU,
OLT, ROMANIA

(540)

TEHNOFIL SYSTEM
FILTRE SRL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,

suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar .

───────

(210) M 2020 02932 (111)172255
(151) 07/05/2020
(732) TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL,

STR. NICOLEŞTILOR NR. 11,
JUD.OLT, NICOLAE TITULESCU,
OLT, ROMANIA

(540)

TechnoFill
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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.

───────
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(210) M 2020 02940 (111)172215
(151) 07/05/2020
(732) PENTA WORK SRL, STR.

GEORGE COSBUC NR. 251B,
BLOC ITALIAN 2, ET. 1, AP.73,
JUD. GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

safety first KIT
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,

republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 1000866/12.01.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirilor: KIT",
"THIS PACKAGE CONTAINS", "Face Protective
Mask", "Hand Sanitizer", "Disposable Protective

Gloves", "Hand Disinfectant Wet Napkin" şi pentru
elementele grafice: "mască", "sticlă dezinfectant",

"mănuşi", "pachet şerveţele dezinfectante".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 25.01.05; 25.01.10;
19.13.01; 19.13.25; 19.07.10; 26.01.16;
26.04.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Dezinfectante, şerveţele dezinfectante,
mănuşi, mască de protecţie.

───────

(210) M 2020 03039 (111)172167
(151) 11/05/2020
(732) CRISTIAN MIHAI PRUIU, ALEEA

ARGES NR. 2, BL. T6, SC. A, ET.
7, AP. 43, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDUSTRIAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FĂGETULUI,
144, BL. SR2, SC. B, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(540)

W HERE WHERE get social

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03;
26.11.08; 29.01.11

clase:
41. Publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe și liste online, pentru uzul
călătorilor, nedescărcabile, pe o aplicaţie folosită
pe smartphone.

───────

(591) Culori  revendicate:  albastru  închis,
albastru deschis, alb

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 03050 (111)172222
(151) 19/05/2020
(732) ASOCIATIA BIROU PENTRU

ARTA SI CERCETARE URBANA,
STR. BUREBISTA NR. 2, BL. D1
4, SC. 4, AP. 114, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 031108, ROMANIA
URBANICA GROUP , STR.
BUREBISTA NR. 2, BL. D14, SC. 4,
AP. 114, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DUMITRU RUSU, STR. GRIVITEI
NR. 3, AP. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINETUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI, NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

socialist realism
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Broșuri tipărite, cataloage, reviste ca
suplimente la ziare, anuare, albume fotografice,
cărți promoționale, reviste, publicaţii periodice
(tipărituri).
41. Educaţie, activități de divertisment și sport,
servicii educative și de instruire, organizare
de conferinţe, expoziţii și concursuri în scopuri
culturale și educative, organizarea și conducerea
de seminarii, organizare de seminarii și
congrese, organizare de ateliere de lucru
și seminarii în aprecierea artei, coordonare
de cursuri, seminarii și ateliere de lucru,
organizare de seminarii și conferinţe, organizare
de congrese și de conferinţe în scopuri culturale
și educative, servicii de consultanță și informare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
congrese.
42. Cercetare în domeniul construcţiilor de
clădiri, al urbanismului și a formelor de artă
plastică, cercetare în domeniul construcţiilor,
inspecţia clădirilor (expertize), controlul calităţii
clădirilor și a formelor de artă finalizate, servicii
de analiză a comportamentului structural al
clădirilor și a formelor de artă, monitorizarea
activităţilor care influențează mediul în clădiri și
a formelor de artă plastică, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri și a formelor de

artă, servicii de proiectare pentru interioare
de clădiri și a formelor de artă, proiectarea,
crearea și programarea de pagini web, crearea
și întreținerea de pagini web personalizate,
crearea, proiectarea și întreținerea de pagini
web, crearea și întreținerea site-urilor web
pentru terţi, furnizare de spaţiu web pentru
terţi, furnizare de spaţiu pe internet pentru web
bloguri, consultanță în materie de design de
pagini web.

───────

(210) M 2020 03053 (111)172223
(151) 19/05/2020
(732) ASOCIATIA BIROU PENTRU

ARTA SI CERCETARE URBANA,
BD. BUREBISTA NR. 2, BL. D
14, SC. 4, AP. 114, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031108, ROMANIA
URBANICA GROUP , STR.
BUREBISTA NR. 2, BL. D14, SC. 4,
AP. 114, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DUMITRU RUSU, STR. GRIVITEI
NR. 3, AP. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINETUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI, NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Defense Architecture
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Broșuri tipărite, cataloage, reviste ca
suplimente la ziare, anuare, albume fotografice,
cărți promoționale, reviste, publicaţii periodice
(tipărituri).
41. Educaţie, divertisment şi activităţi sportive,
servicii educative și de instruire, organizare
de conferinţe, expoziţii și concursuri în scopuri
culturale și educative, organizarea și conducerea
de seminarii, organizare de seminarii și
congrese, organizare de ateliere de lucru
și seminarii în aprecierea artei, coordonare
de cursuri, seminarii și ateliere de lucru,
organizare de seminarii și conferinţe, organizare
de congrese și de conferinţe în scopuri culturale
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și educative, servicii de consultanță și informare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
congrese.
42. Cercetare în domeniul construcţiilor de
clădiri, al urbanismului și a formelor de artă
plastică, cercetare în domeniul construcţiilor,
inspecţia clădirilor (expertize), controlul calităţii
clădirilor și a formelor de artă finalizate, servicii
de analiză a comportamentului structural al
clădirilor și a formelor de artă, monitorizarea
activităţilor care influențează mediul în clădiri și
a formelor de artă plastică, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri și a formelor de
artă, servicii de proiectare pentru interioare
de clădiri și a formelor de artă, proiectarea,
crearea și programarea de pagini web, crearea
și întreținerea de pagini web personalizate,
crearea, proiectarea și întreținerea de pagini
web, crearea și întreținerea site-urilor web
pentru terţi, furnizare de spaţiu web pentru
terţi, furnizare de spaţiu pe internet pentru web
bloguri, consultanță în materie de design de
pagini web.

───────

(210) M 2020 03069 (111)172260
(151) 11/05/2020
(732) ABCJAR3 S.R.L., STR.

DOMNEASCA NR. 10, CAMERA 1,
BL. P4, SC. 1, AP. 4, JUD. GALATI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

PUI LA JAR & MORE

In conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998 republicata, conform adresei
nr. 1001573/19.01.2020, solicitantul

nu revendica un drept exclusiv asupra
denumirii “PUI LA JAR & MORE”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.19;
03.07.24; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de restaurante cu
autoservire, la pachet, de tip drive, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
și băuturi, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de mâncare la pachet (take
away), servicii oferite de fast-fooduri, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii oferite
de rotiserii.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
356C); galben (Pantone 803C)

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR. 94, 
BL. 14A,  SC. 4, ET.  2,  AP. 127, 
SECTOR 1,BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2020 03097 (111)172169
(151) 12/05/2020
(732) TOSCANA TAGLIO SRL, COM.

SÎNTANDREI NR. 181, JUDEȚUL
BIHOR, SAT PALOTA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA NR.
48, BL. D10, AP.3, JUD. BIHOR,
OARADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

RESPIRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Măști chirurgicale, măști chirurgicale cu filtru
de înaltă protecție, măști chirurgicale pentru
protecție antibacteriană, măști de protecție
respiratorie confecționate din materiale nețesute
pentru uz chirurgical, măști de protecție
respiratorie de uz chirurgical, măști de protecție
respiratorie de uz medical, măști de protecție
utilizate de chirurgi în timpul operațiilor, măști
de protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul medical, măști de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic, măşti sanitare de uz medical,
măști respiratorii chirurgicale, măști utilizate
de personalul medical, măști sanitare de
uz medical pentru izolarea prafului, măști
sanitare pentru prevenirea prafului, de uz
medical, toate aceste bunuri excluzând măştile
care sunt destinate ventilaţiei, viziere de
protecție pentru uz chirurgical, viziere de
protecție pentru uz medical, viziere de protecție
pentru uz stomatologic, viziere de protecție
pentru uz veterinar, branțuri cu pernițe pentru
pantofi (ortopedice), branțuri moi (ortopedice),
branțuri ortopedice cu suporturi pentru bolta
plantară, branțuri ortopedice detașabile, branțuri
pentru alinierea piciorului (ortopedice), branțuri
pentru pantofi, de uz ortopedic, branțuri
pentru papuci de casă (ortopedice), branțuri
pentru tratamentul corectiv al afecțiunilor labei
piciorului, branțuri pentru tratamentul corectiv
al afecțiunilor membrelor inferioare, inserții
ortopedice pentru încălțăminte, încălțăminte
ortopedică, protecții pentru degete introduse
în încălțăminte (ortopedice), suporturi arcuite
pentru bolta plantară (ortopedic), suporturi
arcuite (ortopedice), suporturi arcuite pentru
ghete și cizme ortopedice, suporturi arcuite
pentru pantofi ortopedici, suporturi arcuite pentru

platfus, suporturi de compresie ortopedice,
suporturi ortopedice, suporturi ortopedice pentru
călcâie, suporturi ortopedice pentru picioare,
suporturi pentru arcada piciorului, suporturi
pentru platfus, talonete de uz ortopedic, tălpi din
piele (ortopedice), tălpi ortopedice.

───────

(210) M 2020 03163 (111)172298
(151) 14/05/2020
(732) ALEXANDRA PĂUCĂ, BLD. 1

MAI NR. 1, BL. H9, SC. A, ET. 2,
AP. 6, JUD. CONSTANȚA, MUN.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Căpşuni Delicioase by Aleka P

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.13; 26.01.18; 05.07.08

clase:
30. Prăjituri cu căpşuni, Dulciuri cu căpşuni,
Dulciuri pentru decorarea aranjamentelor de
fructe proaspete (căpşuni), Căpşuni glazurate
cu ciocolată, Căpşuni glazurate cu caramel,
Căpşuni acoperite cu bomboane.
31. Căpşuni proaspete, Aranjamente de fructe
proaspete (căpşuni), Aranjamente din flori
proaspete împreună cu fructe proaspete
(căpşuni).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou

(591) Culori revendicate: maro, roşu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03198 (111)172186
(151) 15/05/2020
(732) MIHAI STEFAN TALPOS, BD.

CORNELIU COPOSU NR. 5, BL.
103, SC. 3, ET. 7, AP. 74, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

aquavero

(531) Clasificare Viena: 06.01.04; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.04

clase:
5.  băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi medicinale, ape minerale
pentru scopuri medicale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, tincturi pentru scopuri medicale.
32. Ape minerale, ape carbogazoase, ape de
masă, băuturi răcoritoare, băuturi nealcoolice
pe bază de suc de fructe, băuturi energizante,
sucuri de fructe, băuturi izotonice, băuturi pentru
sportivi bogate în proteine.

───────

(210) M 2020 03245 (111)172156
(151) 18/05/2020
(732) ADRAGĂI GEORGE, CALEA

VITAN NR. 58, ET. 1, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Ștrudelul Berman cu iaurt
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Alimente semipreparate, respectiv: plăcintă
preparată din foi subţiri cu iaurt, 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.

───────

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL DE
ARGINT NR. 68, SC. 2, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558 , 
ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 03270 (111)172250
(151) 19/05/2020
(732) S.C KAPTAN RESTAURANT

S.R.L, DN1-DN7, HOTEL
RESTAURANT PERLA, SAT
VESTEM, COMUNA SELIMBAR,
SIBIU, 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)

HANUL VESTEM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 23.01.01;
25.01.13; 26.11.07; 26.11.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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 03296 (111)172183
(151) 20/05/2020
(732) S.C SUMMA CONSULTING S.R.L,

PREL. BUCURESTI BL. I37, SC.!,
ET. 4, AP. 16, JUD. CALARASI,
CALARASI, CĂLĂRAȘI, 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)

MAGAZINUL CU MÂNCARE
Vă urează poftă mare!

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1000130/05.01.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: „MAGAZINUL CU MÂNCARE”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 11.01.01; 25.01.05;
26.02.07

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(591) Culori revendicate: negru, alb, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 03350 (111)172316
(151) 21/05/2020
(732) PLATFORMA SMART TAXI

SRL, STR. POET GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 17, AP. 49,
JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CLICK Taxi

(531) Clasificare Viena: 26.04.09; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 03361 (111)172198
(151) 22/05/2020
(732) ASOCIAŢIA PARTENERIAT

PENTRU PROIECTE ŞI FONDURI
EUROPENE, STR. OBAIE NR.
9C, VILA 3, JUDETUL ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)

APPFE ASOCIAŢIA
PARTENERIAT PENTRU
PROIECTE ŞI FONDURI
EUROPENE EDILITATEA

La data de 07.01.2021, cu adresa nr. 1000427,
solicitantul a declarat , in conformitate cu 23
alin. 1 din Legea 84/1998, ca nu invoca un

drept exclusiv asupra denumirii EDILITATEA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
02.07.25

clase:
16. Hârtie și carton, reviste, 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

(591) Culori revendicate: galben, roşu, 
vişiniu, alb

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, alb, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
35. Publicitate, publicitate în reviste, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor și
a serviciilor din clasele 16 și 41 (exceptând
transportul acestora) permiţând consumatorilor
să le vadă și să le cumpere comod, întocmire de
rapoarte referitoare la editarea şi redactarea de
texte.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, publicare de reviste,
editare și redactare de texte, altele decât cele
publicitare.

───────

(210) M 2020 03399 (111)172224
(151) 24/05/2020
(732) HIGGINS SRL, STR. LAPUSNA

NR. 6, JUD. MURES, TARGU
MURES, 540342, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

PRES UD

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.12

clase:
27. Preșuri.

───────

(210) M 2020 03474 (111)172317
(151) 26/05/2020
(732) MEDIUM-RARE PERSPECTIVE

SRL, STR. VANATORILOR
NR. 46, B9, JUDEȚUL ILFOV,
MOGOȘOAIA, 077135, ILFOV,
ROMANIA

(540)

medium-rare kitchen & more

(531) Clasificare Viena: 11.01.25; 26.11.01;
26.11.11; 27.05.01; 29.01.12

clase:
8. Cuțite de bucătărie, cuțite de bucătărie
(neelectrice), oale de turnătorie (unelte de
mână).
21. Site de bucătărie, ustensile de bucătărie,
oale de gătit, suporturi pentru oale, oale pentru
gătire lentă (neelectrice).
30. Condimente, condimente alimentare, sosuri
(condimente), mirodenii (condimente).
43. Consiliere în domeniul culinar, servicii de
catering.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 03478 (111)172244
(151) 26/05/2020
(732) MARIUS TUTU, STR. MISCA

PETRE NR. 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

m micci te pun pe jar

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 08.05.01;
01.15.11; 11.01.01; 13.03.07; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Mici (preparate din carne), carne, pește,
păsări și vânat, extracte și preparate din carne.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03488 (111)172427
(151) 27/05/2020
(732) VLAD-LEONARD POPA, STR. 1

DECEMBRIE BL. A3, ET. 3, AP. 13,
JUD. DAMBOVIŢA, PUCIOASA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

MOFT Barber Shop

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.05;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare pentru oameni.

───────

(591) Culori revendicate: maro, portocaliu, 
gri,roșu, 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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(210) M 2020 03491 (111)172295
(151) 27/05/2020
(732) CALIPSO SRL, STR.CRIŞAN NR.3,

JUD.ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

SKY JUICE

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi din fructe şi sucuri de fructe.

───────

(210) M 2020 03521 (111)172399
(151) 27/05/2020
(732) Dan Andrei Rosenfeld, STR.

STADIONULUI NR. 4A, AP.7,
JUDEŢ CLUJ, FLOREŞTI, 407280,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Adeva
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de publicitate pentru alte persoane, agenții de
publicitate, publicitate și marketing, publicitate
online, publicitate prin bannere, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, organizarea
de publicitate, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate în reviste, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de publicitate
exterioară, promovare (publicitate) de concerte,
servicii promoționale de publicitate, publicitate
cu răspuns direct, servicii de publicitate digitală,

servicii de publicitate politică, consultanță privind
publicitatea comercială, servicii de publicitate
și marketing, servicii de reclamă și publicitate,
publicitate în vederea recrutării personalului,
publicitate pentru recrutare de personal, servicii
de agenție de publicitate, publicitate pentru terți
pe internet, servicii de publicitate și reclamă,
cercetare de piață pentru publicitate, consultanță
în publicitate și marketing, servicii de editare de
publicitate, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate privind automobilele,
servicii de publicitate de exterior, negociere de
contracte de publicitate, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de consultanță privind
publicitatea

───────

(210) M 2020 03538 (111)172219
(151) 28/05/2020
(732) SISTEME DE MANAGEMENT

PEGAS SRL, STR. BRADULUI
NR. 2/B, JUD. MUREȘ, TÂRGU-
MUREȘ, 540077, MUREȘ,
ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
ROMANIA

(540)

URS CERTIFICĂRI
CERTIFICĂM PERFORMANȚA

UNITED REGISTRAR OF
SYSTEMS CERTIFICATION

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
01.17.25; 26.01.18
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, pregătire și instruire.
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,
servicii de testare pentru certificarea calității
sau a standardelor, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 03647 (111)172276
(151) 02/06/2020
(732) KANEL'S KAKE SRL, ALEEA

PLOPILOR NR. 4, BL.19, SC.C, AP.
2, JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(740) RODALL S.R.L., STR. POLONĂ
NR. 115, BL. 15, AP. 19, SECTOR 1,
010497 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KNL Premium
CHICKEN Knl exquisite

În conformitate cu art. 23 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1002626/29.01.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: "Premium CHICKEN".

(531) Clasificare Viena: 26.04.15; 26.04.16;
26.04.18; 03.07.03; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante restaurante, bistro, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de catering.

───────

(210) M 2020 03701 (111)172386
(151) 04/06/2020
(732) SC CT BLEND CONFIDENCE

SRL, CALEA IALOMITEI NR. 23,
JUD. DAMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

CT Coffee
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
produse de cofetărie.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────
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(210) M 2020 03727 (111)172164
(151) 04/06/2020
(732) GRUPA MASPEX Sp. z.o.o. Sp. k.,

LEGIONOW 37 STREET, 34-100,
WADOWICE, POLONIA, .

(540)

TYMBARK vitamin water 1936
În conformitate cu art. 23 din Legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei OSIM
înregistrată cu nr. 1003029/02.02.2021,

solicitantul prin mandatar nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: vitamin water

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 05.07.13; 26.01.01; 26.01.16;
26.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri din
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03743 (111)172259
(151) 05/06/2020
(732) CORNELIU DAN FRÎNCULESCU,

STR. CPT. NICOLAE LICĂREȚ
NR. 1, BL. 33B, SC. 2, ET. 2, AP.
53, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SOC ŞI GROAZĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.

───────

(210) M 2020 03777 (111)172170
(151) 05/06/2020
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. COPILULUI NR. 14-18,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ARDEALUL - FAINOŞAG -

(531) Clasificare Viena: 25.01.09; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17; 06.07.11; 25.01.19

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, 
ŞOS.NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011146

(591) Culori revendicate: verde închis, verde
deschis, roşu, gri, alb

(591) Culori revendicate: albastru, maro, 
roşu,alb
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29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 03783 (111)172178
(151) 05/06/2020
(732) FRANC ESTATE DEVELOPMENT

SRL, STR. PESCARUS NR.
49, ET.1, BIROU.1, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
FRANC CONSTRUCT SRL,
STR. SIRETULUI NR. 17, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FĂGETULUI NR. 144,
BL. ST2, SC. B, AP. 46, CONSTANŢA,
900654, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

AVIATORII RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

clase:
36. Afaceri financiare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2020 03790 (111)172187
(151) 06/06/2020
(732) ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

ONUȚĂ GABRIEL-IONUȚ, STR.
CERNA NR. 13, BL. O10, SC. E,
ET. 2, AP. 9, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(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

(540)

FAST FOOD Tasty
MIX AND MORE

În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1000114/04.01.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "FAST FOOD" şi "AND MORE".

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 24.17.02;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(591) Culori revendicate: gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 03834 (111)172202
(151) 10/06/2020
(732) BOGDAN GEORGE MĂRUNȚIȘ,

STR. BROȘTENI FN, BL. C3,
SC. A, AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA
OVIDIU FLORIN TOMA, STR.
BUCIUMAT NR. 4 B, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ
BL. 21, AP. 44, JUDETUL MURES,
TÂRGU MURES, 540382, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

IMPULSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Telefon cu cheie fizică de criptare.
35. Publicitate şi publicitate online în legătură cu
telefoane, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de telefoane (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să le
vadă şi să le cumpere în mod convenabil.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
telefonului a mesajelor şi imaginilor (comunicaţii
telefonice), pagini web (telecomunicaţii).
42. Creare şi menţinere site-uri web, proiectarea
sistemelor informatice şi criptarea datelor.

───────

(210) M 2020 03835 (111)172203
(151) 10/06/2020
(732) BOGDAN GEORGE MĂRUNȚIȘ,

STR. BROȘTENI FN, BL. C3,
SC. A, AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
STR. KOOS FERENCZ NR. 21, BL.
21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540382

(540)

CryptoDATA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.15.25;
26.15.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate în
domeniul de activitate, publicitate şi publicitate
online în legătură cu telefoane și laptop-uri,
strângerea la
un loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
telefoane și laptop-uri (cu excepţia transportului
acestora),

9. Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire,  de  măsurare,  de   semnalizare,
de control (verificare),  de  siguranță  (salvare) 
și didactice,  aparate  şi  instrumente  pentru 
conducerea,  distribuirea,  transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric,  aparate  pentru  înregistrarea, 
transmiterea,  reproducerea sunetului  sau 
imaginilor, suporturi magnetice  de înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
de  marcat, mașini  de  calculat,  echipamente 
pentru  tratarea informației  și  calculatoare, 
software  de  calculator,  extinctoare, aparate 
telefonice, laptop-uri, telefon cu cheiefizică de
criptare, laptop cu cheie fizică de criptare.
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permiţând clienţilor să le vadă şi să le cumpere
în mod convenabil.

───────

(210) M 2020 03836 (111)172204
(151) 10/06/2020
(732) BOGDAN GEORGE MĂRUNȚIȘ,

STR. BROȘTENI FN, BL. C3,
SC. A, AP. 8, JUDEȚUL BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
STR. KOOS FERENCZ NR. 21, BL.
21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540382

(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
telefonului si a laptopului, a mesajelor şi
imaginilor  (comunicaţii  telefonice  si  prin 
laptop), pagini web(telecomunicaţii pe site).

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,  servicii  de  analiză  și  cercetare 
industrială, crearea  și  dezvoltarea 
calculatoarelor  și  a programelor  de  calculator, 
servicii de web design, serviciide procesare si
prelucrare date, asigurarea infrastructurii pentru
serviciile de găzduire a paginilor web, de
prelucrare a datelor si activităţi conexe, servicii
specializate de găzduire, cum ar fi găzduirea
paginilor web, servicii de streaming (organizare
fluxuri)  sau  găzduire  de  aplicaţii,  prelucrarea
completă  şi  elaborarea  de  rapoarte  
specializate pe bază datelor furnizate de către
clienţi sau asigurarea prelucrării automate a 
datelor  si servicii  de  introducere  a  datelor, 
inclusiv  activităţi de  rulare  a  bazei  de  date 
(executare  funcţiuni),  sisteme automate  sau 
pseudo-automate  ce  sunt  capabile să  preia 
seturi  de  date,  de  diferite  dimensiuni,  de 
regulă  într- o  formă  standard,  şi  prin 
prelucrare  să  le transforme  într-un  alt  set  de 
date, în altă formă sau informaţie utilă
beneficiarilor, creare şi menţinere site-uri web,
proiectarea  sistemelor  informatice  şi  criptarea 
datelor. 9. Aparate și instrumente științifice, nautice,

geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranță (salvare) și
didactice,  aparate  şi  instrumente  pentru 
conducerea,  distribuirea,  transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric,    aparate      pentru          înregistrarea,
transmiterea,  reproducerea sunetului  sau 
imaginilor, suporturi magnetice  de  înregistrare,
discuri de înregistrare, discuri compacte, DVD-
uri și alte suporturi digitale de înregistrare,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
de  marcat, mașini  de  calculat,  echipamente 
pentru  tratarea informației  și  calculatoare, 
software  de  calculator,  extinctoare, aparate 
telefonice, laptop-uri, telefon cu cheiefizică de
criptare, laptop cu cheie fizică de criptare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate în domeniul de  activitate,  publicitate
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───────

(210) M 2020 03854 (111)172160
(151) 10/06/2020
(732) ADEL ABBOUD, STRADA BARBU

VACARESCU NR. 39, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SYRODent by Dr. Adel Abboud

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.19; 29.01.12

clase:
44. Servicii de stomatologie, Ingrijirea săntății ,
Servicii de sănătate, Consilierea în domeniu
sănătații, Servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, Servicii medicale clinice,
Asistență medicală, Îngrijire medicală, Servicii de
ortodonție.

───────

şi publicitateonline în legătură cu telefoane 
și  laptop-uri,  strângerea  la  un  loc,  în  folosul 
terţilor,  a  unei  game  variate  de telefoane  și 
laptop-uri (cu  excepţia  transportului  acestora),
permiţând clienţilor să le vadă şi să le cumpere
în mod convenabil.
38. Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
telefonului si a laptopului, a mesajelor şi
imaginilor    (comunicaţii     telefonice    si  prin
laptop), pagini web(telecomunicaţii pe site).
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea,  servicii  de  analiză  și  cercetare 
industrială, crearea  și  dezvoltarea 
calculatoarelor  și  a programelor de calculator, 
servicii de web design, serviciide procesare si
prelucrare date, asigurarea infrastructurii pentru
serviciile de găzduire a paginilor web, de
prelucrare a datelor si activităţi conexe, servicii
specializate de găzduire, cum ar fi găzduirea
paginilor web, servicii de streaming (organizare
fluxuri)  sau  găzduire  de  aplicaţii,  prelucrarea
completă şi elaborarea de rapoartespecializate
pe bază datelor furnizate  de către  clienţi  sau
asigurarea prelucrării automate a datelor si
servicii de introducere a datelor, inclusiv activităţi
de  rulare  a  bazei  de  date  (executare 
funcţiuni),  sisteme automate  sau 
pseudo-automate  ce  sunt  capabile să  preia 
seturi  de  date,  de  diferite  dimensiuni,  de 
regulă  într- o  formă  standard,  şi  prin 
prelucrare  să  le  transforme  într-un  alt  set  de 
date,  în  altă  formă  sau  informaţie  utilă
beneficiarilor, creare şi menţinere site-uri web,
proiectarea  sistemelor  informatice  şi  criptarea 
datelor.

(591) Culori revendicate: albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 03917 (111)172184
(151) 12/06/2020
(732) BASIL NORD ART SRL, STR.

JANDARMERIEI NR. 305, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ATELIERUL DE FRUMOS
SPAȚIU PENTRU

EDUCARE ARTISTICĂ
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,

republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 100571/08.01.2021, solicitantul prin mandatar
nu revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

SPAȚIU PENTRU EDUCARE ARTISTICĂ.

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.10; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
predare/servicii educaţionale/servicii de instruire
sub formă de ateliere, workshop-uri și cursuri de
pictură și desen, modelaj, design și arhitectură
pentru copii, adolescenți și adulți, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă.

───────

(210) M 2020 03923 (111)172265
(151) 12/06/2020
(732) STAR MEDIA ADVERTISING SRL,

DRUMUL COOPERATIVEI, 75K,
SECTOR 5, BUCURESTI, 052756,
ROMANIA

(540)

AMONDIA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 17.02.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Pietre prețioase, bijuterii, pietre prețioase și
semiprețioase, diamante, bijuterii cu diamante,
metale prețioase și aliaje ale acestora, bijuterii
din metale prețioase, bijuterii cu pietre prețioase.
42. Certificare de diamante, autentificare de
diamante, servicii de design de bijuterii.

───────

(210) M 2020 03951 (111)172256
(151) 14/06/2020
(732) TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL,

STR. NICOLESTILOR NR. 11, JUD.
OLT, NICOLAE TITULESCU, OLT,
ROMANIA

(540)

AEROTECH
(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.

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: portocaliu, verde,
albastru închis, albastru deschis,
galben, negru

───────
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(210) M 2020 04125 (111)172212
(151) 18/06/2020
(732) MARINESCU BENIAMIN, STR. 13

DECEMBRIE NR. 89, JUDETUL
TIMIS, LUGOJ, 305500, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Benfast fresh&healthy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire.

───────

(210) M 2020 04147 (111)172267
(151) 03/08/2020
(732) KLG EUROPE LOGISTICS SRL,

STR. INDUSTRIILOR NR. 9,
JUDEȚUL GIURGIU, BOLINTIN
DEAL, GIURGIU, ROMANIA

(540)

simplify

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.01.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Servicii de distribuţie mărfuri, servicii de
depozitare, transport, servicii de logistică, servicii
de manipulare a mărfurilor, servicii de etichetare
și ambalare de produse.

───────

(210) M 2020 04157 (111)172261
(151) 19/06/2020
(732) ARTISAN INFRASTRUCTURE

(540)

DevSupply
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: negru
(HEX=#1D1D1B), alb (HEX=#FFFFFF),
negru(HEX=#000000), gri
(HEX=#D9D9D9), albastru
(HEX=#1572CE, HEX=#0A519E)

SRL, B-DUL 21 DECEMBRIE 1989
NR. 77, CLĂDIREA C-D, PARTER,
CAMERA C.1.2., JUD. CLUJ, 
CLUJ-NAPOCA,CLUJ, ROMANIA
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9. Software pentru calculator, aplicații software
descărcabile, software industrial, înregistrat sau
descărcabil.
42. Elaborare de software, dezvoltare de
software, proiectare de software.

───────

(210) M 2020 04160 (111)172398
(151) 19/06/2020
(732) IOAN ALIN TATU, STR.

HAIDUCULUI NR. 1, JUD. SIBIU,
SELIMBAR, SIBIU, ROMANIA

(540)

PĂSTRĂVĂRIA TATU SADU
În conformitate cu art. 23 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1003565/08.02.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: „PĂSTRĂVĂRIA”, "SADU" .

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.09.01;
03.09.24; 26.01.01; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 04266 (111)172275
(151) 23/06/2020
(732) S.C. AEROTRAVEL S.R.L., STR.

TIMISULUI NR. 67, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TRAVY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii oferite de agenţiile de turism
(organizarea călătoriilor).

───────

(210) M 2020 04301 (111)172175
(151) 24/06/2020
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR.VALEA

LUPULUI NR.1, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

a+OXY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanți.

───────

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis, alb
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(210) M 2020 04340 (111)172197
(151) 25/06/2020
(732) S.C. ML MEDIA PUBLICITY

S.R.L., STR. PINULUI NR. 51A,
JUD. CONSTANTA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA – AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., BDUL CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, AP.31, SECTOR
3, BUCURESTI, 030602, ROMANIA

(540)

Aroa Beach MAMAIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.12

clase:
43. Servicii de alimenție publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 04341 (111)172161
(151) 25/06/2020
(732) IOAN ISTRATE, BLD. LUCIAN

BLAGA NR. 32, JUD. ALBA,
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADANYI CONSILIER IN
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
TRAIAN NR. 29E, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

TRANSALPINA RESIDENCE
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată

cu nr. 1003744/09.02.2021, solicitantul prin
mandatar nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirilor: TRANSALPINA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.12

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 04355 (111)172232
(151) 25/06/2020
(732) GUIMAN UDUDEC SCA, BD.

AVIATORILOR NR. 47, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011853,
ROMANIA

(540)

PrivacyON data
protection | IP | e-comm

La data de 22.02.2021, cu adresa nr.1005018,
solicitantul, in conformiatte cu prevederile art.
23 alin. ( 1) din Legea 84/1998. republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii data protection ,IP ,e-comm

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
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 04382 (111)172174
(151) 29/06/2020
(732) S.C. NAGY & NAGY S.R.L., STR.

TIREAMULUI NR. 78, JUD. SATU
MARE, CAREI, 445100, SATU
MARE, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL P.I. RONELA
OPREA, STR. G-RAL MAGHERU NR.
12, BL. M12, AP. 29, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410057, ROMANIA

(540)

BR BIG ROLL
ROLLER SHUTTERS

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17

clase:
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, jaluzele metalice, jaluzele
exterioare metalice.
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, jaluzele nemetalice,
jaluzele exterioare nemetalice și netextile.
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, jaluzele și obloane
interioare (mobilă), jaluzele/rulouri interioare din
hârtie, jaluzele interioare lamelare, jaluzele/
rolete interioare din material textil, jaluzele/rolete
interioare din lemn țesut, scripeți din plastic
pentru jaluzele.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora, jaluzele exterioare din
material textil, benzi cu bride pentru jaluzele
venețiene, benzi cu bride sau panglici din
material textil pentru jaluzele venețiene.

───────

(210) M 2020 04472 (111)172195
(151) 30/06/2020
(732) ADINA MINODORA VLADU, STR.

AGRICULTURII, BL. 7, AP. 12, ET.
2, JUDEȚUL GORJ, TARGU JIU,
GORJ, ROMANIA

(540)

International EDU Center
La data de 25.02.2021, cu adresa nr.1005544,
solicitantul, in conformiatte cu prevederile art.
22 alin. ( 1) din Legea 84/1998. republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii International EDU Center

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 04479 (111)172257
(151) 30/06/2020
(732) CRIS GROUP SRL, STR. TRAIAN

NR. 47, JUD. IALOMIŢA, COMUNA
VLADENI, IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

CRIS DEPOT MATERIALE
CONSTRUCŢII

La data de 11.02.2021, cu adresa nr.1003911,
solicitantul, in conformiatte cu prevederile art.
22 alin. ( 1) din Legea 84/1998. republicata,

declara ca nu invoca un drept exclusiv asupra
denumirii MATERIALE CONSTRUCŢII

(531) Clasificare Viena: 26.02.12; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de comerţ cu ridicata şi prin
intermediul site-urilor web a materialelor de
construcţii.

───────

(591) Culori revendicate: verde
(HEX=#9da92c), albastru
(HEX=#104B9F)

(591) Culori revendicate: bleumarin,
portocaliu, albastru
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(210) M 2020 04617 (111)172182
(151) 03/07/2020
(732) AMORE PER LA PASTA S.R.L.,

STR. CARPAȚI NR. 9, CAMERA
2, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP. 12, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

PastAmmore Laboratorio
Artigianale di Pasta Fresca

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
05.07.02; 24.07.01

clase:
30. Paste, paste uscate, paste congelate, paste
făinoase umplute, paste făinoase alimentare,
paste alimentare făinoase, sos pentru paste,
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
proaspete, mâncăruri care includ paste, sosuri
sărate, sosuri condimentate (chutney) și paste,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște,
mâncăruri preparate în special pe bază de
paste, mâncăruri gata preparate, deshidratate
sau lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
criodesicate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri congelate constând în
principal din paste, condimente pe bază de
legume pentru paste, mâncăruri preparate pe
bază de paste, paste făinoase alimentare pentru
consum uman, gustări preparate conținând
în principal paste, mâncăruri alcătuite în principal
din paste, cannelloni (paste care pot fi umplute),
paste sub formă de foi, alimente din paste

făinoase uscate, paste făinoase gata-preparate,
paste care conțin ouă, paste cu legume
(sosuri), macaroane, tăiței, spaghete, sosuri
pentru spaghetti, spaghete cu sos de roșii la
conservă, spaghetti cu chiftele, lasagna, pizza,
sosuri pentru paste, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, făină și preparate din
cereale, ravioli, tortellini, gnocchi, cuscus, pâine,
îngheţată, sosuri (condimente).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
catering, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, fast-fooduri, preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pizzerii, localuri
tip snack-bar, restaurante (servirea mesei),
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering mobil, servicii
de mâncare la pachet, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────

(210) M 2020 04644 (111)172293
(151) 06/07/2020
(732) RAMONA-IOANA BISOCEANU,

P-ȚA ȘCOLII NR. 3A, JUDEŢ
BRAŞOV, RÎŞNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING, STR.
GHEORGHE SINCAI NR. 5, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BITUM LOGISTICS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
45. Servicii juridice.

───────

(591) Culori revendicate: galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație  comercială.
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(210) M 2020 04712 (111)172245
(151) 08/07/2020
(732) S.C. OVIDIUS AQUA LINE

S.R.L., STR. PREOT POPESCU
GHEORGHE, NR. 1A, COM.
BORCEA, JUD. CALARASI, SAT
BORCEA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ LAZĂR ELENA, STR.
UNIRII, BL. 16C, AP. 12, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

OVIDIUS CAVIAR
La data de 22.01.2021, cu adresa nr. 1002016,

solicitantul, in conformitate cu art. 23 alin (1)
din Legea 84/1998, republicata, declara ca nu

invoca un drept exclusiv asupra denumirii CAVIAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Caviar.
31. Icre de pește, nu preparate, pește, viu.

───────

(210) M 2020 04773 (111)172221
(151) 09/07/2020
(732) BETTIS ART FASHION SRL, STR.

ION CIORANESCU NR. 9, SC.
A, BL. 4, ET. 2, AP. 12, CAMERA
1, JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, BDUL.
DECEBAL NR.14, BL.S6, SC.1, ET.4,
AP.14, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FASHION Bettis
made in Romania

În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM

înregistrată cu nr. 1000567/08.01.2021,
solicitantul prin mandatar nu revendică un drept

exclusiv asupra denumirii: made in Romania.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de publicitate referitoare
la îmbrăcăminte, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
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───────

(210) M 2020 04811 (111)172216
(151) 10/07/2020
(732) ANTENA 3 SA, BD. DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLĂDIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

24it

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.01;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.08; 26.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
închirierea spaţiului publicitar, promovarea
produselor și serviciilor terților prin închiriere
de spațiu publicitar în cadrul emisiunilor TV,
emisiunilor de radio, ori pe site-uri web,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, postarea de afişe și anunțuri
publicitare, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, calcularea cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, servicii
de aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, actualizarea
materialelor de publicitate, producție de
programe de teleshopping, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe tip
teleshopping, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de revista presei, sondaje de opinie,
relaţii publice, servicii de telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, servicii de
televiziune prin cablu, transmiterea de programe
și emisiuni de televiziune prin satelit, difuzare
de programe și emisiuni de televiziune și/sau
de radio prin intermediul internetului, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii de
teleconferinţă, servicii de videoconferinţă.
41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, producţia de emisiuni de radio şi de
televiziune, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
pregătire de programe de televiziune, producție
de filme pentru televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, producție de

legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, servicii de publicitate și
reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii,  radioului,  poștei,  servicii  de  comerț 
cu  amănuntul prin  comenzi  poștale  de 
accesorii  pentru îmbrăcăminte,  servicii  de 
vânzare cu amănuntulîn domeniul vestimentar.

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43 - 45, 
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTORUL 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, bleu, 
verde,negru
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efecte speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea de
scenarii, altele decât cele publicitare, închirierea
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
furnizarea de filme şi programe de televiziune,
nedescărcabile, prin servicii de transmitere de
video la cerere (video-on-demand), găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune sau radio,
producere de programe de televiziune în
vederea difuzării pe dispozitive mobile, servicii
de reporteri de ştiri, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, servicii de publicare
online, servicii de publicare multimedia, creare
(redactare) de podcasturi, furnizarea de
informații despre divertisment, educație, activități
sportive și culturale, subtitrare, scriere de texte,
cu excepția textelor publicitare, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare.

───────

(210) M 2020 04813 (111)172217
(151) 10/07/2020
(732) EVERPRO INTERNATIONAL

CONSTRUCTION SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI-URZICENI NR. 8A,
JUD. ILFOV, COMUNA AFUMATI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PRIME IMPORT

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 26.03.01

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.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare 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.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

647

şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04834 (111)172273
(151) 10/07/2020
(732) ANTENA 3 SA, BD. DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLĂDIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

a3 jurnalul de economie

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 26.01.17; 26.01.18; 29.01.14

clase:

35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
închirierea spaţiului publicitar, promovarea
produselor și serviciilor terților prin închiriere
de spațiu publicitar în cadrul emisiunilor TV,
emisiunilor de radio, ori pe site-uri web,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, postarea de afişe și anunțuri
publicitare, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, calcularea cotei de audiență
pentru emisiuni de radio și televiziune, servicii
de aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, actualizarea
materialelor de publicitate, producție de
programe de teleshopping, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe tip
teleshopping, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de revista presei, sondaje de opinie,
relaţii publice, servicii de telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, servicii de
televiziune prin cablu, transmiterea de programe
și emisiuni de televiziune prin satelit, difuzare
de programe și emisiuni de televiziune și/sau
de radio prin intermediul internetului, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii de
teleconferinţă, servicii de videoconferinţă.
41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, producţia de emisiuni de radio şi de
televiziune, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
pregătire de programe de televiziune, producție
de filme pentru televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, producție de

(591) Culori revendicate: roşu, negru, gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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efecte speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea de
scenarii, altele decât cele publicitare, închirierea
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
furnizarea de filme şi programe de televiziune,
nedescărcabile, prin servicii de transmitere de
video la cerere (video-on-demand), găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune sau radio,
producere de programe de televiziune în
vederea difuzării pe dispozitive mobile, servicii
de reporteri de ştiri, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, servicii de publicare
online, servicii de publicare multimedia, creare
[redactare] de podcasturi, furnizarea de
informații despre divertisment, educație, activități
sportive și culturale, subtitrare, scriere de texte,
cu excepția textelor publicitare, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare.

───────

(210) M 2020 04845 (111)172173
(151) 13/07/2020
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFATUL TAUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031212,
ROMANIA

(540)

Nervocalmin relaxare

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 03.07.24; 06.19.01; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
(de uz medical), destinate păstrării echilibrului
emoțional, a bunei dispoziții, a optimismului și a
unui tonus general bun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice, suplimentele alimentare (de
uz medical), destinate păstrării echilibrului
emoțional.

───────

TĂUTU, NR.99, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031212, ROMANIA

(540)

Nervocalmin somn ușor

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 01.01.05; 01.07.06; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice, suplimente
alimentare, destinate combaterii insomniilor
cauzate de secreția insuficientă de melatonină și
de hiperexcitabilitate nervoasă.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
toate aceste servicii referitoare la produsele
farmaceutice, suplimentele alimentare, destinate
combaterii insomniilor.

───────(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
288C), portocaliu (Pantone 7579C), gri,
galben, alb

(210) M 2020 04846 (111)172172
(151) 13/07/2020
(732) SC BIOFARM SA, STR. LOGOFĂT

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
288C), gri, alb, mov
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(210) M 2020 04853 (111)172158
(151) 13/07/2020
(732) DANISH LABEL S.R.L., STR. BAIA

DE ARAMA NR. 1, TRONSON
C1, CAMERA 1, BL. C, ET. 2, AP.
13, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BABY SHARKS CLUB
BABY SHARKS CLUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
03.09.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi sport, decoraţiuni pentru pomul de
Crăciun.

───────

(210) M 2020 04860 (111)172177
(151) 14/07/2020
(732) HODA PROJECT SRL, STR.

GARLEI NR. 88, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013724, ROMANIA

(540)

ENAYATI MEDICAL CITY

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de cămine (aziluri) de bătrâni.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (PantoneP 
111-16 U, Pantone P 115 - 1 U,
Pantone P 115-10 U, Pantone P 115
-13 U)

(591) Culori revendicate: mov (RGB 147 50
145), albastru (RGB 0 71 187)
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(210) M 2020 04867 (111)172319
(151) 14/07/2020
(732) ALINA-ELENA VASILIEV, STR.

POPEȘTI ROMÂNI NR.7, BL.T5-8,
SC.1, ET.2, AP.6, JUD. ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Alina Vasiliev

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.11.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, publicitate online pe
o rețea de calculatoare.
41. Educație, academii, instruire, transfer de
know-how, instruire practică (demonstrații),
organizarea și susținerea de seminarii,
organizarea și susținerea de ateliere, ghidare și
recalificare vocațională.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de saloane de înfrumusețare,
depilare cu ceară, coafură, manichiură, masaj,
servicii de machiaj.

───────

(210) M 2020 04873 (111)172320
(151) 14/07/2020
(732) INSTANT INTERNATIONAL SRL,

STR. 1 DECEMBRIE, BL. 103, AP.
25, PARTER, JUD. HUNEDOARA,
SIMERIA, HUNEDOARA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

INSTANT Să-ţi fim de ajutor!

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.12

clase:
16. Pixuri.
22. Plase de rafie, saci de rafie, plase din nailon,
saci din nailon pentru transportul şi depozitarea
materialelor în vrac.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de comerţ online cu plase din
rafie, saci din rafie, plase din nailon, saci din
nailon şi pixuri.

───────

(591) Culori revendicate: mov, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 04874 (111)172192
(151) 14/07/2020
(732) CRISTIAN MIRCEA SINCOVICI,

STR. FABRICII NR. 130, ET.1,
AP.30, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Editura Mega
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, biblioteci
de cercetare dotate cu lucrări de referință
și arhive documentare, consultanță editorială,
corectare de manuscrise, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, difuzare de reportaje
de către agenții de știri, distribuire de știri pentru
industria audiovizuală, editare de cărți și recenzii,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de
publicații, editare de muzică, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, editare
muzicală, 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 dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice pentru învățarea limbilor,
furnizare de publicații online, furnizare de
romane grafice online care nu pot fi descărcate,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, furnizare online de benzi desenate și
romane grafice care nu pot fi descărcate,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, furnizarea
de buletine informative online în domeniul
divertismentului sportiv, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
furnizarea unei reviste online care conține
informații în domeniul jocurilor de calculator,
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 broșuri referitoare la
liga de rugbi, publicare de buletine informative,

publicare de calendare de evenimente, publicare
de cântece, publicare de cărți, publicare de
cataloage, publicare de cataloage cu informații
privind călătoriile, publicare de cărți audio,
publicare de cărți de muzică, publicare de
cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți instructive, publicare de
cărți educative, publicare de cărți legate de
tehnologia informației, publicare de cărți în
domeniul divertismentului, publicare de cărți și
periodice electronice online, publicare de cărți și
recenzii, publicare de cărți și reviste, publicare
de cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
de documente, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de
fișe informative, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de ghiduri,
hărți de călătorie, registre cu orașe și liste
online, pentru uzul călătorilor, nedescărcabile,
publicare de jurnale, publicare de jurnale, cărți
și manuale în domeniul medicinei, publicare de
lucrări muzicale, publicare de lucrări științifice,
publicare de lucrări științifice privind tehnologia
medicală, publicare de manuale, publicare de
manuale de instruire, publicare de manuale
școlare, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice, publicare de materiale tipărite privind
drepturile de proprietate intelectuală, publicare
de materiale tipărite privind peștii de acvariu,
publicare de materiale tipărite referitoare la
animale de companie, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare
de materiale tipărite în format electronic
pe internet, publicare de materiale tipărite,
altele decât textele publicitare, publicare de
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare de materiale
tipărite, inclusiv în format electronic, altele
decât cele de uz publicitar, publicare de
materiale și publicații tipărite, publicare de
partituri muzicale, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de povești,
publicare de produse de imprimerie, publicare
de prospecte, publicare de publicații medicale,
publicare de publicații periodice, publicare
de recenzii, publicare de recenzii online în
domeniul divertismentului, publicare de reviste,
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publicare de reviste cu informații științifice,
publicare de reviste electronice, publicare de
reviste pe internet, publicare de reviste în
format electronic pe internet, publicare de
reviste și cărți, publicare de rezultate ale
studiilor clinice pentru preparate farmaceutice,
publicare de rezultate ale testelor clinice,
publicare de texte, altele decât cele publicitare,
publicare de texte educative, publicare de
texte muzicale, publicare de texte medicale,
publicare de texte sub formă de CD-ROM-
uri, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de texte și imagini, inclusiv
în format electronic, altele decât cele în
scopuri publicitare, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de ziare,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
publicare de ziare, periodice, cataloage și
broșuri, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare electronică on-line de
periodice și cărți, publicare multimedia, publicare
multimedia a jurnalelor, publicare multimedia
de cărți, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare multimedia de reviste, jurnale
și ziare, publicare online de cărți și reviste
electronice, publicare online de ziare electronice,
publicare pe internet a unui ziar pentru
clienți, publicare și editare de cărți, publicare
și editare de materiale tipărite, publicare și
emitere de documente științifice în legătură cu
tehnologia medicală, publicarea de calendare,
publicarea de cataloage cu informații turistice,
publicarea de fotografii, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia a publicațiilor electronice,
publicarea de produse de imprimerie, publicarea
de reviste pentru consumatori, publicarea de
scenarii de teatru, publicarea de versuri de
cântece sub formă de carte, publicarea de
versuri de cântece sub formă de foi volante,
publicații de literatură didactică, publicarea
de materiale tipărite referitoare la vinurile
franțuzești, publicarea de materiale multimedia
online, publicarea de manuale de lucru pentru
administrarea afacerilor, redactare de texte,
altele decât cele publicitare, redactarea de
scenarii, redactarea discursurilor politice, scriere
de discursuri, altele decât cele pentru scopuri
publicitare, scriere de scenarii, scriere de texte,
cu excepția textelor publicitare, pentru difuzarea
prin servicii de teletext, scriere și publicare de
texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de agenție literară, servicii de caligrafie, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații
cu privire la cărți, servicii de consultanță cu

privire la publicarea de texte scrise, servicii de
consultanță privind publicarea revistelor, servicii
de consultanță în domeniul editorial, servicii
de consultanță în materie de publicare de
cărți, servicii de editare computerizată, servicii
de editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de paginare pentru
alte scopuri decât cel publicitar, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii
de programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de hărți, servicii de publicare
de reviste, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii de publicare,
cu excepția tipăririi, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, servicii de
redactare de scenarii, servicii de reporteri
de știri, servicii de scriere la comandă în
scopuri nepublicitare, servicii de scriere pentru
bloguri, servicii de transcriere muzicală, servicii
jurnalistice, servicii pentru publicarea buletinelor
informative, servicii pentru publicarea de ghiduri,
servicii pentru publicarea de ghiduri de călătorie,
transcriere muzicală pentru terți, servicii de
editare.

───────
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(210) M 2020 04877 (111)172249
(151) 14/07/2020
(732) FILDYS-LARIS MRINI SRL,

BD. MAMAIA NR. 281C, ET. 2,
AP. 8, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MRINI EYE BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:gri, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

44. Servicii de asistenţă medicală pentru
oameni, servicii de oftalmologie, servicii de
chirurgie oculară cu laser.

───────

(210) M 2020 04887 (111)172251
(151) 14/07/2020
(732) ALEXANDRU TIGOIU, STR.

VIRTUTII 12, BL. R11A, SC. 2,
AP. 34, SECTOR 6, BUCURESTI,
060786, ROMANIA

(540)

DENTAL FOCUS
FULL SERVICE TO
ORTHODONTISTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.04.05; 24.15.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, articole de ortodonție.

───────

clase:
9. Ochelari, ochelari de vedere, ochelari de
soare, lentile de contact, braţe pentru ochelari,
piese pentru ochelari, rame pentru ochelari de
vedere şi ochelari de soare, rame din metal
pentru ochelari, rame din plastic pentru ochelari,
lentile de schimb pentru ochelari, pernuţe de nas
pentru ochelari.
37. Reparaţii de ochelari.

(591) Culori revendicate: galben
(RGB=090091092), gri
(RGB=250162030)
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(210) M 2020 04890 (111)172205
(151) 14/07/2020
(732) ALEXANDRU TIGOIU, STR.

VIRTUTII 12, BL. R11A, SC. 2,
AP. 34, SECTOR 6, BUCURESTI,
060786, ROMANIA

(540)

ORTHO FOCUS FOR
ORTHODONTIC

PROFESSIONALS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, aparate pentru ortodonție.

───────

(210) M 2020 04895 (111)172157
(151) 15/07/2020
(732) NICOLAE EFTIMIE , STR. SPĂTAR

NICOLAE MILESCU 25, AP. 2,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021756, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

NAVLOMAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 18.03.13;
01.05.01

(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.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
navlosire, inclusiv servicii de curtaj maritim,
servicii portuare, servicii de logistică de
transport, servicii de expediere a mărfurilor,
servicii de buncherare (depozitare), consiliere
privind serviciile de expediere a mărfurilor pe
cale maritimă și fluvială.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare

(591) Culori revendicate: albastru
(RGB=000102179, RGB=043161218),
gri (RGB=167169172,
RGB=215216217)
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industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 04896 (111)172181
(151) 15/07/2020
(732) SC FARINSAN SA, STR.

PRINCIPALA NR. 199, SAT
GRADISTEA, JUDETUL GIURGIU,
COM. COMANA, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

Unopan

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
07.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Drojdie, drojdie instant, drojdie pudră,
drojdie și agenți de dospire, pâine făcută cu
drojdie, pesmet din pâine, pesmet, produse
pentru gustări preparate din pesmet, griș
procesat, griș, cuș-cuș (griș), cereale preparate

pentru micul dejun, terci și griș pentru consum
uman, praf de copt, făină de grâu, pâine, produse
de patiserie, germeni de grâu pentru consum
uman, chifle de pâine, torturi/prăjituri.
31. Tărâță.

───────

(210) M 2020 04898 (111)172165
(151) 15/07/2020
(732) COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU

CONTROLUL CAZANELOR,
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE
S.A., STR. OCNA SIBIULUI NR.
46-48, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CNCIR Compania
Naţională pentru Controlul
Cazanelor, Instalaţiilor de
Ridicat şi Recipientelor

sub Presiune S.A.

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii de testare şi analize tehnice.
───────(591) Culori revendicate: roșu-cărămiziu,

portocaliu, alb, negru

(591) Culori revendicate: verde (RGB
#0C928D), gri (RGB #6E6F71),
albastru (RGB #1D76BB 29)
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(210) M 2020 04907 (111)172321
(151) 15/07/2020
(732) ROŞCA VLAD PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ, COMUNA ȘINTEU
NR. 28, JUD. BIHOR, SAT SOCET,
BIHOR, ROMANIA

(540)

VATRA ȘINTEULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
03.04.14; 03.04.24; 20.07.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Cazare temporară, pensiuni pentru animale,
închiriere de mobilier, lenjerii de pat şi seturi de
masă, asigurarea de hrană și băuturi, consiliere,
consultanță și informații pentru cele menționate
anterior.

───────

(210) M 2020 04911 (111)172322
(151) 16/07/2020
(732) LAURENTIU PAVELESCU,

BLD. PROF. DR. GHEORGHE
MARINESCU NR. 3, ET. 1, AP.
5, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

Capital Vision Engineers-
Architects-Consultants

(531) Clasificare Viena: 07.11.01; 07.11.15;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.05

clase:
35. Servicii de consultanță în afaceri, asistență
în domeniul administrării afacerilor, asistență
în domeniul organizării afacerilor, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
asistență și consultații în legătură cu organizarea
și managementul afacerilor, asistență, consiliere
și consultanță privind planificarea comercială,
servicii de consultanță pentru conducerea
afacerilor, consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, consultanță în afaceri,
consultanță în afaceri pentru firme, consultanță
în afaceri privind marketingul strategic,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță privind cercetarea în afaceri,
consultanță privind conducerea afacerilor pentru
întreprinderi comerciale, consultanță privind
conducerea afacerilor pentru întreprinderi
industriale, consultanță privind constituirea și
derularea afacerilor, consultanță privind eficiența
afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, consultanță în materie

(740) INTELECT SRL, B-DUL DACIA NR.
48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL BIHOR,
410346 ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(591) Culori revendicate: mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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37. Amenajare de terenuri (construcții),
amenajarea spațiilor comerciale (instalare),
aplicare de șape, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele bazinelor, aplicarea de
acoperiri de protecție pe suprafețele construite,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri,
aplicarea de căptușeli pe clădiri, aplicarea de
căptușeli în tuneluri, aplicarea de tencuială
pe clădiri, aplicarea de vopsea de protecție
pe clădiri, aplicarea de vopsea de protecție
pe lemn, aplicarea unui strat protector pe
suprafețele cavităților, armături din mortar pentru
fundații, armături din mortar pentru poduri,
armături din mortar pentru tuneluri (servicii de
consolidare), asfaltare, servicii de construcţii
clădiri și servicii de construcții subacvatice,
consolidare de clădiri, consolidarea drumurilor,
consolidarea solului, construcția de complexuri
pentru întreprinderi, construcția de complexuri
sportive, construcția de complexuri în scop
recreativ, construcția de fundații pentru drumuri,
construcția de fundații pentru poduri, construcția
de structuri de inginerie civilă prin așezarea
betonului, construcția de structuri de inginerie
civilă prin turnarea betonului, construcția de

de afaceri, consultanță în materie de
eficiență a afacerilor, consultanță în materie
de management, consultanță în planificarea
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor
și în continuitatea afacerilor, consultanță
privind organizarea afacerii, consultanță
privind organizarea și economia întreprinderii,
consultanță privind organizarea și funcționarea
afacerilor, consultanță profesională cu privire
la administrarea afacerilor, consultanță
profesională cu privire la deschiderea
unei afaceri, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță și
informații privind managementul afacerilor
comerciale, dezvoltare de concepte pentru
economia afacerilor, servicii de asistență și
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de consiliere privind administrarea afacerilor,
servicii de consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
(comercială) privind exploatarea invențiilor,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor și operațiile
comerciale, servicii de consultanță privind
managementul   riscurilor   comerciale,  servicii
de  consultanță  privind planificarea  afacerilor, 
servicii  de  consultanță privind  strategiile 
comerciale,  servicii  de consultanță  în 
administrarea afacerilor, serviciide expertiză în
afaceri,  servicii  de  consultanță  și consiliere  în 
managementul afacerilor.

structuri de inginerie civilă prin fasonarea
betonului, construcția de structuri de oțel pentru
clădiri, construcție de anexe de casă, construcție
de arene sportive, construcție de birouri,
construcție de bucătării, construcție de case,
construcție de centre de recreere, construcție
de clădiri de apartamente, construcție de clădiri
pe bază de comandă, construcție de clădiri și
de alte structuri, construcție de florării (sere)
și de sere, construcție de galerii, construcție
de galerii subterane, construcție de instalații
publice, construcție de instalații solare utilitare,
construcție de instituții medicale, construcție
de lucrări publice, construcție de lucrări
rurale, construcție de magazine, construcție de
panouri, construcție de piloni, construcție de
poduri, construcție de proprietăți industriale,
construcție de proprietăți, construcție de
proprietăți comerciale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcție de saune, construcție
de sere, construcție de sisteme de scurgere,
construcție de spații de cazare interioare,
construcție de structuri din oțel, construcție
de terenuri de sport, construcție de ziduri,
construcție de verande, construcție de zone cu
rezistență ridicată (pentru depozitare materiale
sau parcare), construcții civile, construcții,
construcții de case pe bază de comandă,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construcții de fabrici
pe bază de comandă, construcții de grădină
(montare și închidere cu geamuri), construcții
de infrastructură, construcții de infrastructură
civilă, construcții de infrastructură energetică,
construcții de infrastructură pentru comunicații,
construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, construcții de terase,
construcții subterane, construcții și reparații de
clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
construire de grajduri, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, construire de
locuințe private, construire de locuri de cazare 
pentru  turism,  construire  de părți de  clădiri,
construire  de  spitale,  construire de  structuri 
subterane,  construire  de  uzine chimice, 
construire  de școli,  construirea de  aeroporturi, 
construirea de centre comerciale, construirea 
de  fabrici,  construirea  de  locuințe publice, 
construirea  de  zone  rezidențiale, consultanță 
privind  construcția  de  clădiri  și de  clădiri 
rezidențiale,  consultanță  în  domeniul
construcțiilor civile (construcții), consultații
pentru construcții, decorare de clădiri (vopsire),
demolări de construcții, dinamitarea terenurilor,
excavare, drenare de teren, forare de tuneluri,
furnizare de informații online privind construirea
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de clădiri, furnizare de informații pentru
construcții, referitoare la lucrări publice, furnizare
de informații privind construcții folosind mijloace
electronice, furnizare de informații privind
demolarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, furnizare
de informații referitoare la construcția de clădiri,
furnizare de informații referitoare la industria
construcțiilor, furnizare de informații în domeniul
construcțiilor, instalare de acoperișuri, izolarea
acoperișului, lucrări de fundație, lucrări de
instalații sanitare, managementul proiectelor
de construcție pe șantier, montarea izolației
termice la clădiri, montare (instalare) de
șarpante pentru construcții, parchetare, pavare
de drumuri, pomparea betonului, presarea
betonului, realizarea de construcții cu caracter
industrial, sablare, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
consultative privind demolarea de clădiri, servicii
de canalizare, servicii de cofrare, servicii
de construcții, săpare de puțuri, servicii de
construcții civile, servicii de construcții de clădiri,
servicii de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, servicii de construcții subacvatice de
inginerie civilă, servicii de consultanță privind
construcția de clădiri, servicii de demolare,
servicii de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de informații privind construcția de
clădiri, servicii de instalații electrice, servicii de
management în construcții, stabilizarea solului,
stivuirea pământului, stratificarea betonului,
structurare de plafoane, șlefuirea betonului,
servicii de terasare, turnarea betonului, vopsire
și lăcuire, zugrăvirea caselor.
42. Cercetare în proiectarea de calculatoare,
consultanță profesională privind amenajarea
de interior, consultanță profesională privind
designul de bucătării la comandă, consultanță
profesională în materie de design industrial,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
consultanță în decorațiuni interioare, consultanță
în domeniul automatizării birourilor și spațiilor de
lucru, consultanță în domeniul desenului tehnic
în construcții, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru planificare urbană, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
arhitectural pentru decorațiuni exterioare, design
artistic comercial, design artistic industrial,
design de centre comerciale, design grafic,
design grafic și industrial, design industrial,
design interior pentru magazine, design pentru
restaurante, furnizare de informații în domeniul
dezvoltării de produs, furnizare de informații

în domeniul proiectării de produs, furnizarea
de informații cu privire la designul industrial,
planificare în domeniul designului, planificare
și proiectare de baze sportive, planificare și
proiectare de bucătării, planificare și proiectare
de spații pentru vânzare cu amănuntul,
realizarea de planuri (construcții), proiectare
(amenajare) de baruri, proiectare a exterioarelor
clădirilor, proiectare asistată de calculator
pentru operațiuni de producție, proiectare
de acoperiri de pardoseală, proiectare de
bucătării, proiectare de băi, proiectare de case,
proiectare de camere cu atmosferă controlată,
proiectare de clădiri, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, proiectare de clădiri
industriale, proiectare de clădiri pentru îngrijirea
sănătății, proiectare de componente mecanice
și micromecanice, proiectare de compoziții
decorative, proiectare de conducte, proiectare
de hoteluri, proiectare de instalații de iluminare
a peisajului, proiectare de instalații de încălzire,
proiectare de instalații industriale, 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, proiectare de sisteme de construcții,
proiectare de sisteme de iluminat, proiectare
de sisteme de măsurare, proiectare de sisteme
electrice, proiectare de sisteme informaționale în
domeniul managementului, proiectare de spații
de birou, proiectare de standuri de expoziție,
proiectare de sticlă și de produse din sticlă,
proiectare de structuri de schele, proiectare de
studii topografice, proiectare de studii geologice,
proiectare de utilaje industriale, proiectare
de utilaje specializate folosite la fabricarea
echipamentelor de iluminat, proiectare (design)
de bucătării, proiectare (design) de băi,
proiectare (design) de clădiri, proiectare (design)
de magazine, proiectare (design) de pub-uri,
proiectare (design) de restaurante, proiectare
(design) de turnuri de birouri cu mai multe etaje,
proiectare (design) pentru extinderea clădirilor,
proiectare de utilaje specializate, proiectare și
consultanță în inginerie, proiectarea (design-
ul) spațiului interior, proiectarea amplasării
birourilor, proiectarea amplasării mobilierului
de birou, realizare de studii de fezabilitate
referitoare la proiecte, proiectarea unor
tratamente de corecție pentru remedierea
unor defecte în structuri, servicii arhitecturale
pentru proiectare de clădiri comerciale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri
industriale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spații de birouri, servicii de
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consiliere în materie de inginerie de design,
servicii de consultanță pentru amenajarea
magazinelor, servicii de consultanță privind
proiectarea clădirilor, servicii de consultanță în
materie de decorațiuni interioare, servicii de
consultanță în materie de design industrial,
servicii de consultanță în materie de design
interior, servicii de consultanță în materie
de proiectare de iazuri, servicii de design
arhitectural, servicii de design comercial, servicii
de design interior și exterior, servicii de design
interior și servicii conexe de informare și
consiliere, servicii de design pentru amplasare
de birouri, servicii de design pentru restaurante,
servicii de design în domeniul arhitecturii, servicii
de inginerie pentru proiectarea de utilaje, servicii
de inginerie în materie de proiectare de structuri,
servicii de inginerie și inginerie asistată de
calculator, servicii de proiectare a clădirilor,
servicii de proiectare asistată de calculator,
servicii de proiectare a spațiului pentru camere
cu atmosferă controlată, servicii de proiectare
asistată de calculator pentru proiecte de
construcții, servicii de proiectare asistată de
calculator în domeniul arhitecturii, servicii
de proiectare de băi, servicii de proiectare
grafică, servicii de proiectare la comandă,
servicii de proiectare legate de componente
pentru acoperișuri, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii de
proiectare privind instrumentele de prelucrare a
datelor, servicii de proiectare privind proprietățile
rezidențiale, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru locuințe, servicii
de proiectare referitoare la băi, servicii de
proiectare referitoare la instalarea de accesorii
sanitare, servicii de proiectare referitoare la
instalarea de căzi, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații de răcire, servicii
de proiectare tehnică de aparate și instalații
sanitare, servicii de proiectare tehnică de
instalații pentru alimentare cu apă, servicii de
proiectare tehnică de instalații pentru încălzire,
servicii pentru proiectare (design) de birouri,
servicii pentru proiectare (design) de cluburi,
servicii pentru proiectare (design) de hoteluri,
servicii pentru proiectare (design) de pub-uri,
servicii pentru proiectare (design) de spitale,
servicii pentru proiectare (design) de unități de
restaurație, servicii pentru proiectarea industrială
de calculatoare, servicii tehnologice privind
designul, servicii tehnologice și design privind
acest domeniu, servicii științifice și design
privind acest domeniu, studii de fezabilitate în
materie de proiectare, cercetare în domeniul

construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
ingineriei, construcții civile (servicii de inginerie),
consultanță tehnică în domeniul ingineriei
mediului, consultanță în domeniul ingineriei
civile, servicii de desen tehnic, efectuarea de
expertize tehnice, elaborare de rapoarte tehnice,
estimări în domeniul tehnologic efectuate de
ingineri, estimări în domeniul științific efectuate
de ingineri, evaluări în domeniul tehnologic
efectuate de ingineri, evaluări în domeniul
științific efectuate de ingineri, expertize tehnice
(lucrări de inginerie), furnizare de informații
privind ingineria industrială, inginerie mecanică,
inginerie tehnică, planificare de proiecte tehnice
în domeniul ingineriei, proiectare în domeniul
ingineriei, realizare de studii de proiecte tehnice
pentru proiecte de construcții, realizarea de
rapoarte tehnice, servicii de arhitectură și
inginerie, servicii de consultanță tehnică în
domeniul ingineriei civile, servicii de consultanță
în materie de inginerie industrială, întocmirea
de rapoarte privind studiile de proiecte
tehnice pentru proiecte de construcții, servicii
de consultanță tehnică, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie structurală, servicii de
management al proiectelor de inginerie, servicii
de planificare în inginerie civilă, servicii de
proiectare pentru structuri temporare, servicii de
proiectare tehnică asistată de calculator, servicii
de proiectare tehnică asistată de calculator
în domeniul ingineriei, servicii de proiectare
în ingineria civilă, servicii de proiectare și
desen tehnic asistate de calculator, servicii
tehnice pentru analiza structurilor, servicii
tehnice pentru terți, studii de proiecte de
inginerie, studii tehnice de fezabilitate, testare
industrială de lucrări de inginerie, servicii de
arhitectură, cercetare în domeniul arhitecturii,
cercetare în domeniul construcțiilor, cercetare
în domeniul planificării urbane, consultanță
profesională privind arhitectura, consultanță în
arhitectură, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, design
arhitectural, elaborare de planuri de casă,
dezvoltare de proiecte de construcții, furnizare
de informații în domeniul designului arhitectural
printr-un site web, managementul proiectelor
arhitecturale, planificare pentru construcții
de proprietăți, planificare și proiectare de
ansambluri rezidențiale, întocmire de proiecte
de arhitectură, întocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliară, întocmirea de planuri
arhitecturale, proiectare de săli de expoziție,
realizarea de rapoarte privind arhitectura, servicii
de arhitectură de interior, servicii de arhitectură
pentru pregătire de planuri arhitecturale, servicii
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de arhitectură pentru proiectarea de centre
comerciale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri cu birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de spații pentru
vânzare cu amănuntul, servicii de arhitectură
privind dezvoltarea terenurilor, servicii de
consiliere privind planificarea amplasării sau
amenajării localului, servicii de consiliere în
domeniul urbanistic, servicii de consultanță în
domeniul urbanismului, servicii de consultanță
în materie de aplicații informatice de planificare,
servicii de consultanță în materie de planificare
geografică, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii de consultanță în
materie de planificare arhitecturală, servicii de
consultanță în materie de proiectare de terenuri
de fotbal, servicii de planificare arhitecturală,
servicii de proiectare pentru structuri de
înaltă rezistență, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii profesionale
privind design-ul arhitectural.

───────

(210) M 2020 04913 (111)172323
(151) 15/07/2020
(732) S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L.,

STR. ISACCEI NR. 7, CAMERA
NR. 1, BL. I2, SC. A, PARTER,
AP. 1, JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PatoNerv
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical.

───────

(210) M 2020 04914 (111)172324
(151) 15/07/2020
(732) S.C. A&D EXOPET S.R.L.,

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ExoPet
(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț cu animale vii, hrană,
produse farmaceutice şi veterinare, articole
acvaristică şi plante, recompense, delicatese,
băuturi, produse cosmetice, servicii de comerț
cu produse de îngrijire a pielii, părului, blănii și
penelor, produse de îngrijire a ochilor și urechilor,
produse de îngrijire a ghearelor, produse de
îngrijire dentară, produse de igienă, servicii
de comerț cu scutece, covorașe absorbante,
produse de curăţat, produse antiparazitare,
suplimente alimentare, jucării, jocuri, ansambluri
de joacă, îmbrăcăminte, încălţăminte, lese,
botniţe, zgărzi, hamuri, perii, piepteni, cleşti,
servicii de comerț cu veselă pentru servirea
mesei, adăpători, litiere, produse pentru litiere,
aşternuturi igienice, terarii, acvarii, produse şi
accesorii pentru terarii şi acvarii, colivii, servicii
de comerț cu produse şi accesorii pentru
colivii, produse de educaţie, produse pentru
dresaj, genţi şi cuşti pentru transport, centuri
de siguranță auto, scaune destinate utilizării în
vehicule, cărucioare, medalioane, perne, pături,
paturi, culcuşuri, cuşti, coşuri, cuiburi, mobilier,
toate aceste produse menţionate anterior fiind
destinate animalelor și animalelor de companie,
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de publicitate
și de promovare a vânzărilor, organizarea de

SOSEAUA MIHAI BRAVU NR.45,
CAMERA NR.1, BLOC P16 BIS,
SCARA A, ETAJ 5, AP.17, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA
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campanii publicitare, organizarea de campanii
de promovare, publicitate pentru magazine şi
reţele de magazine, proiectarea de materiale
publicitare, publicarea de texte publicitare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de marketing.

───────

(210) M 2020 04916 (111)172325
(151) 15/07/2020
(732) GINAS MAGIC SRL, STR.

PANDURILOR NR. 42, JUDEŢUL
SUCEAVA, RADAUTI, SUCEAVA,
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)

Gina's

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roz, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii 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 și 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 comerț şi servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații 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 și materiale
promoționale, efectuarea de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, 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, gestiunea stocurilor, întocmire
de documente comerciale, inventariere de
mărfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții şi concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
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
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și 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 și cercetare de piață, compilare
de date statistice pentru cercetarea științifică,
consultanță privind cercetarea în afaceri, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiză și cercetare de piață, servicii
de cercetare privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
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produse cosmetice, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────

NR. 100, JUDEŢUL SUCEAVA,
SCHEIA, 727515, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) SC MILENIUL 3 - AGENTIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. MOLDOVEI NR. 10, BL. CRINUL,
SC. A, AP. 28, JUDEŢUL IAŞI,
PASCANI, 705200, IAȘI, ROMANIA

(540)

Țărăncuța

(531) Clasificare Viena: 02.03.04; 06.07.08;
05.05.20; 25.01.25; 24.01.08; 24.01.11;
27.05.01; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04925 (111)172155
(151) 16/07/2020
(732) SMART INVESTMENT WORLD

WIDE SRL, STR. INCINTA
PORT, ZONA SNC, DANA 26,
BIROU 6, PARTER, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900900, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”, STR.
FRUNTE LATĂ NR. 7, BL. P14A,
SC. 1, PARTER, AP. 3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050684, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 26.01.03;
26.11.03

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare.

───────

(210) M 2020 04918 (111)172326
(151) 15/07/2020
(732) SC FACOS SA, STR. HUMORULUI

(591) Culori revendicate: roz, galben,verde,
maro, albastru, alb, nergru

(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 04934 (111)172327
(151) 16/07/2020
(732) SC SYNGENTA AGRO SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR- 73-81,
VICTORIA PARK, CLĂDIREA 3,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013685, ROMANIA

(540)

TOȚI PENTRU VIN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.10;
29.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 04936 (111)172268
(151) 16/07/2020
(732) UNIVERSITATEA "DUNĂREA

DE JOS" DIN GALAŢI, STR.
DOMNEASCĂ NR. 47, JUDEŢ
GALAŢI, GALAŢI, 800008, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Universitatea "Dunărea
de Jos" din Galaţi

UNIVERSITAS GALATIENSIS

(531) Clasificare Viena: 07.05.05; 07.01.25;
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizare de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 04940 (111)172329
(151) 16/07/2020
(732) ANDREI-MARIAN DUNUŢĂ, STR.

CALLIMACHI NR. 67, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Arta de a nu vinde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: violet (Pantone 
2097C, Pantone 2091 C

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
7686C)
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41. Educație și instruire, coaching pentru
viață (instruire), servicii educaționale de tip
coaching, asistență profesională individualizată
(coaching), consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), coaching personal (formare),
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), consultanță în domeniul formării și
perfecționării, cursuri de dezvoltare personală,
informații în materie de divertisment, furnizare
de cursuri de instruire în dezvoltarea personală,
furnizare de cursuri educaționale, furnizare de
demonstrații educative, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizare de seminare
online de formare, instruire cu privire la
dezvoltarea personală, organizare de ateliere și
seminare, organizare de competiții educative,
organizare de competiții în scopul instruirii,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, organizare de întâlniri pe teme
de educație, organizare de seminarii cu scop
educativ, organizare de seminarii în materie de
formare, organizare de seminarii referitoare la
instruire, organizare de simpozioane referitoare
la educație, organizare de webinare, organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul
educației, organizare și coordonare de cursuri
educaționale, organizare și coordonare de
seminare de formare, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizarea și
conducerea de workshop-uri, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizarea de seminarii în scopuri recreative,
planificare de conferințe cu scopuri educative,
planificare de prelegeri în scopuri educaționale,
planificare de seminare în scopuri educaționale,
servicii de educație , instruire și divertisment,
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de educație și pregătire
profesională, servicii de instruire în abilități
de comunicare, servicii educaționale privind
abilitățile de comunicare, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale.

───────

(210) M 2020 04941 (111)172330
(151) 16/07/2020
(732) LESAFFRE ET COMPANIE, STR.

ETIENNE MARCEL NR. 41, PARIS,
75001, FRANȚA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882

(540)

SECRETUL BUNICII 1876

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.11;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 25.07.02;
29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Amelioranţi pentru panificaţie de uz industrial
sau artizanal, aditivi de aluat şi anume: adjuvanţi
de panificaţie, enzime destinate panificaţiei
şi fermentaţiei, potenţiatori de aromă pentru
alimente, aditivi (chimici) folosiţi la fermentaţie.
30. Drojdie, aditivi de panificaţie, praf de copt,
maia, fermenţi pentru paste.

───────

(591) Culori revendicate: galben, maro,
portocaliu, alb
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(210) M 2020 04948 (111)172331
(151) 16/07/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Farmacia DONA Supozitoare
cu glicerină 2000

mg glicerină adulţi
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1000929/13.01.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "Supozitoare cu glicerină".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.07.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Supozitoare, supozitoare antihemoroidale.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 04950 (111)172332
(151) 16/07/2020
(732) DONA. LOGISTICA S.A., STR.

PADURII NR. 4, JUDEŢUL ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Farmacia DONA
Supozitoare cu glicerină
1400 mg glicerină copii

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1000930/13.01.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "Supozitoare cu glicerină".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 01.01.04; 02.09.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Supozitoare, supozitoare laxative,
supozitoare antihemoroidale.
35. Publicitate.

───────

(591) Culori revendicate: alb, verde deschis,
turcoaz

(591) Culori revendicate: alb, roz, verde
deschis, galben, turcoaz
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(540)

GSR
(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;

29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

(210) M 2020 04978 (111)172333
(151) 17/07/2020
(732) MUNICIPIUL SUCEAVA, B-DUL

1 MAI, NR 5A, JUDEŢ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Cu inima deschisă
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrare în materie de activități de
marketing.

(210) M 2020 04980 (111)172310
(151) 17/07/2020
(732) OPTIMAL GENERAL BUSINESS

S.R.L., STR. 11 NR. 21, SAT
VLADIMIRESCU, JUDETUL ARAD,
COM. VLADIMIRESCU, ARAD,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ServiFy

clase:
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, aplicații
software, descărcabile, aplicație software pentru
servicii de cloud computing, aplicații software,
descărcabile pentru servicii de rețele sociale prin
internet.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software,
proiectare de software, dezvoltare software,
programare și implementare, servicii de

(210) M 2020 04959 (111)172211
(151) 16/07/2020
(732) GABRIEL RADU, 

CALEA DOROBANŢILOR NR. 189, 
ETAJ   1,  AP. 5, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: bleumarin (Pantone
2756C), alb

35. Gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de
birou, servicii de audit şi contabilitate, servicii de
consultanţă  fiscală  (contabilitate),  servicii  de
consultanţă şi management în domeniul
financiar contabil, consultanţă în afacere şi
management

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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găzduire, software ca și serviciu și închiriere de
software, întreținere de software de prelucrare a
datelor.

───────

(210) M 2020 04983 (111)172334
(151) 17/07/2020
(732) MUNICIPIUL SUCEAVA, B-DUL

1 MAI, NR 5A, JUDEŢ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Orașul Cetății de Scaun
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrare în materie de activități de
marketing.

───────

(210) M 2020 04986 (111)172335
(151) 17/07/2020
(732) S.C. ELIXIR MANUFACTURA

S.R.L., STR. CULMEI NR. 18,
AP. 20, JUDEŢ HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
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)

TRANSYLVANIAN ElixiR

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 11.03.02;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice din fructe,
băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi alcoolice
de tip bitter, băuturi alcoolice care conțin fructe.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul si ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice, băuturi alcoolice
cu excepţia berii, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice spirtoase,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice
aperitiv, bitter, băuturi alcoolice de tip bitter,
Băuturi alcoolice care conțin fructe.

───────

(591) Culori revendicate: auriu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 04993 (111)172159
(151) 17/07/2020
(732) ELECTRO SET S.R.L., BDUL

MIHAI VITEAZU NR. 123, JUD.
SALAJ, MUNICIPIUL ZALĂU,
SĂLAJ, ROMANIA

(540)

electro SET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12; 26.04.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători, mănu
și de scafandru, aparate de respirat sub apă
pentru înot subacvatic, extinctoare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la

acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 04995 (111)172336
(151) 17/07/2020
(732) CASA DE CULTURA A

MUNICIPIULUI TIMISOARA,
STR. MIRON COSTIN NR. 2,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUD.TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

MultipleXity
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTORUL 5, 050726 
BUCUREȘTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: turcoaz (HEX
#4dc4cc), alb (HEX #ffffff)

9. Software pentru jocuri, programe de jocuri
video, programe descărcabile pentru jocuri
electronice, programe pentru jocuri video
interactive, software pentru dezvoltare de
jocuri, programe de jocuri video descărcabile,
programe pentru jocuri pe computer, programe
pentru jocuri pe calculator, software pentru
jocuri folosit împreună cu consolele de jocuri
video, programe de jocuri interactive multimedia,
publicații electronice descărcabile referitoare
la jocuri și jocuri de noroc, software pentru
administrarea de jocuri și jocuri de noroc
online, software pentru jocuri video pe calculator,
software pentru jocuri de realitate virtuală,
software pentru jocuri de calculator, înregistrat,
programe de jocuri interactive de calculator,
software pentru jocuri video de calculator,
software de calculator care permite jucarea
de jocuri, programe pentru jocuri de calculator
(software de calculator), software de jocuri
electronice pentru dispozitive fără fir, programe
informatice pentru jocuri video și de calculator,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru  jocuri  pe  calculator,  fișiere  digitale 
(podcast),  cărți digitale pentru descărcare de 
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43. Furnizare de spații și facilităţi pentru târguri
și expoziții, servicii ale bistrourilor, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, restaurante
cu autoservire, restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant cu servire la pachet,

pe internet,  aparate  digitale  de  redare  de 
benzi audio,  dispozitive  pentru  streaming-ul 
de suporturi  digitale,  hardware  de  calculator 
pentru direcționarea semnalelor audio,  video și 
digitale, software  pentru  organizarea  și 
vizualizarea  de imagini  digitale  și  fotografii, 
software  interactiv multimedia  pentru  a  juca 
jocuri.

35. Marketing pentru evenimente, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare  și  coordonare  de  evenimente  de 
marketing,  servicii de  târguri  comerciale  și  de 
expoziții comerciale.

28. Jocuri, jocuri sportive, jocuri electronice,
jocuri go, cărți (jocuri), jocuri video portabile,
aparate pentru jocuri, aparate de jocuri
electronice, dispozitive de jocuri portabile, jocuri
video electronice portabile, controler jocuri video
(gamepad), jocuri electronice educative pentru
copii, jocuri cu mașini de curse, jocuri cu întrebări
și răspunsuri, jocuri electronice cu caracter
educational, jocuri de logică de manipulat, jocuri
de acțiune și de îndemânare, jocuri legate de
personaje de ficțiune, aparate de jocuri mecanice
montate separat, ținte electronice pentru jocuri și
sporturi, jucării, jocuri și articole de joacă, jocuri
computerizate cu baterii și ecran LCD, jocuri
portabile și jucării cu funcții de telecomunicații.

41. Organizare de jocuri, servicii de jocuri
online, închiriere de jocuri video, servicii de
jocuri video, organizare de jocuri educaționale,
organizare de jocuri și competiții, punerea la
dispoziție de jocuri, servicii de divertisment cu
jocuri pe calculator și jocuri video, organizare și
coordonare de jocuri, servicii pentru organizarea
de jocuri, furnizare de jocuri video online, servicii
în domeniul jocurilor electronice, închiriere de
echipamente pentru jocuri electronice, servicii
de jocuri de calculator interactive, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, închiriere
de aparate pentru jocuri video, furnizarea de
jocuri de calculator online interactive, servicii
de divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii  de  jocuri  electronice  furnizate  prin 
intermediul internetului, servicii  de jocuri pe 
internet (care nu pot fi descărcate), servicii de 
jocuri  online  printr-o  rețea  de calculatoare, 
organizare  de  jocuri,  competiții  și concursuri 
cu  întrebări, punere la dispoziție dejocuri prin
intermediul  unui sistem informatic,organizare
de  evenimente  recreative,  organizare de 
evenimente  de  divertisment  și  evenimente
culturale, coordonare de evenimente culturale,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizarea
de evenimente sportive, organizare de

evenimente  de  recreere,  coordonare  de
evenimente de divertisment, publicare de
calendare de evenimente, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv, servicii de informare cu privire la bilete
pentru evenimente de divertisment, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, organizare
de expoziții educaționale, servicii de expoziții
de artă, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative, realizare de expoziții
cu scopuri culturale, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, coordonare de expoziții
în scopuri recreative, desfășurare de expoziții în
scop de divertisment, organizare de expoziții în
scopuri de divertisment, organizare și pregătire
de expoziții în scopuri de divertisment, ateliere
recreative, ateliere de formare, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de lucru
(instruire), organizarea de ateliere de lucru,
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
organizate în scopuri educative, organizare de
ateliere de lucru și seminarii în aprecierea artei,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, instruire cu privire
la manipularea instrumentelor și aparatelor
științifice de cercetare în laboratoare, servicii
de bibliotecă electronica, servicii de bibliotecă
de împrumut și servicii de bibliotecă, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
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, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, închiriere de echipament
de televiziune pentru comprimarea interactivă și
digitală, expoziții la muzeu, furnizare de jocuri de
calculator on-line.
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aprovizionare (furnizare de alimente şi băuturi)
pentru restaurante fast-food cu autoservire.

───────

(210) M 2020 04996 (111)172337
(151) 17/07/2020
(732) 7 POINT RESIDENCE SRL, SAT

BREZNITA-MOTRU NR. 538, JUD.
MEHEDINTI, COMUNA BREZNITA-
MOTRU, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

7 POINT RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.07.11; 27.07.19; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Servicii de construcții, reparații, instalații.

───────

(210) M 2020 05027 (111)172338
(151) 20/07/2020
(732) S.C. REPAREL S.R.L., STR.

CINDREL, BL. 6, SC. D, ET. 2,
AP. 45, SAT MARSA, JUD. SIBIU,
AVRIG, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2,SC. B,
ET. 1, AP. 21, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

ECOFRIGO

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 01.03.13;
01.15.17

clase:
11. Mașini şi instalații de răcire, echipamente
de răcire, boxe frigorifice, răcitoare electrice,
frigidere, congelatoare, mașini şi aparate de
refrigerare, mașini și containere frigorifice și
pentru refrigerare, vitrine frigorifice, camere de
refrigerare.
35. Publicitate și reclamă pentru aparatură,
mașini, echipamente, instalații de răcire,
refrigerare, congelare, servicii de întreținere și
reparații autovehicule, aparatură de bucătărie
și de aer condiționat, servicii de agenții de
import-export, servicii de vânzare on-line și/sau
la magazine specializate, vânzări promoționale,
management și marketing, asistență pentru
management comercial și industrial, servicii
comerciale de intermediere, utilizarea oricăror
forme de prezentare atât a serviciilor cât și
a produselor către cumpărător (publicitate),
organizare și participare la târguri, expoziții
naționale și internaționale cu caracter publicitar
și comercial, tranzacții și negocieri comerciale /
contracte pentru terți, servicii comerciale de

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
7466C), negru, alb

(591) Culori revendicate: negru, albastru, 
             roșu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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licențiere, francizare, cesionare, administrație
comercială în domeniile sus-menționate.

39. Servicii de transport marfă, servicii logistice
de transport, brokeraj de transport, ambalare,
împachetare și livrare aparatură automată.

───────

(210) M 2020 05028 (111)172419
(151) 20/07/2020
(732) MEZZA LUNA SRL, B-DUL TOMIS

267, BL. T4, SC. B, AP. 31, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ATHINA PROFESSIONAL

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05030 (111)172339
(151) 20/07/2020
(732) S.C. ESTIMOBILIAR EXPERT

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR.ZAHARIA STANCU,
NR.8E, BL.9, AP.P03, COMPLEX
CORESI, CASUTA POSTALA
640,OFICIUL POSTAL 3, GHISEUL
2, JUD.BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ESTImobiliar

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.11.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

37. Servicii de întreținere și reparații
autovehicule, întreținere și reparare
echipamente  de  bucătărie,  întreținere  și 
reparare instalații  și  aparatură  de  aer 
condiționat.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: albastru, negru,
roșu, bleu

S.R.L., STR. ISTRIEI NR. 10, 
BL.  19C, SC. 2, ET. 3, AP. 60, 
CAMERA  1, SECTOR 3, 
BUCURESTI,  ROMANIA
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(210) M 2020 05031 (111)172420
(151) 20/07/2020
(732) MEZZA LUNA SRL, B-DUL TOMIS

267, BL. T4, SC. B, AP. 31, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Linea PRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
26.04.05

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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05040 (111)172340
(151) 20/07/2020
(732) Merck KGaA, FRANKFURTER

STR. 250, 64293, DARMSTADT ,
GERMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SUPROVIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse/preparate farmaceutice pentru
tratarea diabetului.

───────

(210) M 2020 05045 (111)172341
(151) 20/07/2020
(732) LAVINIA GEORGETA GUȚU, STR.

TURNU MAGURELE, NR. 3, BL.
C2, SC. C, AP. 92, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BUILD HIGH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.13; 07.01.24; 01.03.16

clase:
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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: negru, vişiniu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05050 (111)172342
(151) 20/07/2020
(732) ROMEGA FOOD DISTRIBUTION

SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-
URZICENI, NR. 63C, CORP
C1, SPAŢIU U31, ET. 2, JUD.
ILFOV, AFUMAŢI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
ROMANIA

(540)

jellytube mini Fruit
Flavoured Jelly

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.09; 27.05.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2020 05052 (111)172343
(151) 20/07/2020
(732) AGNITA NOUA SRL, ALEEA

CLABUCET NR. 5, BL. S, SC.
1, ET. 3, AP. 7, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400537, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BACK TO DAVINCI
Style Johnny&Co.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 26.02.07; 01.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza conservată, pizza congelată, pizza
refrigerată, sosuri pentru pizza, pizza împăturită
(calzone), aluat pentru pizza, blaturi de pizza,
amestecuri de pizza, făină pentru pizza,
condimente pentru pizza, crustă de pizza,
paste (sosuri) pentru încorporare în pizza,
blaturi de pizza coapte în prealabil, preparate
pentru pregătirea blaturilor de pizza, mâncăruri
preparate sub formă de pizza.

───────
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(210) M 2020 05062 (111)172303
(151) 21/07/2020
(732) BURAK TOYS INTERNATIONAL

SRL, STR. TAMAS NR. 2, JUD.
ILFOV, BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BURAK TOYS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.06; 26.01.16; 26.01.18; 29.01.15

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jucării, jucării zornăitoare, vehicule (jucării),
fluiere (jucării), jucării modulare, jucării
gonflabile, titireze (jucării), drone (jucării), jucării
flexibile, jucării umplute, pistoale (jucării), jucării
muzicale, jucării-balansoar, jucării electronice,
păpuşi (jucării), jucării vorbitoare, jucării
inteligente, jucării din ţesături, jucării din pânză,
jucării acţionate mecanic, jucării cu baterii,
jucării pentru cadă, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru apă, jucării cu
puşculiţe, discuri zburătoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării din lemn, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării de plus, jucării din
plastic, jucării de construit, seturi de jucării,
jucării de exterior, jucării cu cheiţă, jucării din
cauciuc, jucării cu apă, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu

leduri (jucării), mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru cărucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joacă
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării de tipul pasăre în echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucări cu unelte de tâmplărie, jucării de
construcţii din mai multe părţi, vehicule cu patru
roţi pentru copii (jucării), jucării sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care
imita obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor sub
formă de jucării, jucării flexibile (care pot fi
strânse în mână), imitaţii de articole de toaletă
sub formă de jucării.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legătură cu jucării, jucării
zornăitoare, vehicule (jucării), fluiere (jucării),
jucării modulare, jucării gonflabile, titireze
(jucării), drone (jucării), jucării flexibile, jucării
umplute, pistoale (jucării), jucării muzicale,
jucării-balansoar, jucării electronice, păpuşi
(jucării), jucării vorbitoare, jucării inteligente,
jucării din ţesături, jucării din pânză, jucării
acţionate mecanic, jucării cu baterii, jucării
pentru cadă, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru apă, jucării cu
puşculiţe, discuri zburătoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării din lemn, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării de pluş, jucării din
plastic, jucării de construit, seturi de jucării,
jucării de exterior, jucării cu cheiţă, jucării din
cauciuc, jucării cu apă, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru carucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joacă
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării) de tipul pasare in echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucării cu unelte de tâmplărie, jucării de
construcţii din mai multe parţi, vehicule cu patru
roţi pentru copii (jucării), jucării sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care
imită obiecte folosite de adulţi în activităţile

(591) Culori revendicate: roşu, albastru,
portocaliu, galben, alb
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cotidiene, mingi care se pot deforma uşor
sub formă de jucării, jucării flexibile (care pot
fi strânse în mână), imitaţii de articole de
toaletă sub formă de jucării, asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative, servicii
de cercetare şi informaţii în domeniul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerţ
cu amănuntul şi ridicata în legătură cu jucării,
jucării zornăitoare, vehicule (jucării), fluiere
(jucării), jucării modulare, jucării gonflabile,
titireze (jucării), drone (jucării), jucării flexibile,
jucării umplute, pistoale (jucării), jucării muzicale,
jucării-balansoar, jucării electronice, păpuşi
(jucării), jucării vorbitoare, jucării inteligente,
jucării din ţesături, jucării din pânză, jucării
acţionate mecanic, jucării cu baterii, jucării
pentru cadă, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru apă, jucării cu
puşculiţe, discuri zburătoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării din lemn, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării de pluş, jucării din
plastic, jucării de construit, seturi de jucării,
jucării de exterior, jucării cu cheiţă, jucării din
cauciuc, jucării cu apă, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese mutlifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru cărucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joaca
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării), jucării de tipul pasăre în echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucării cu unelte de tamplărie, jucării de
construcţii din mai multe părţi, vehicule cu patru
roţi pentru copii (jucării), jucării) sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care
imită obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor sub
formă de jucării, jucării flexibile (care pot fi
strânse în mână), imitaţii de articole de toaletă
sub formă de jucării, servicii de vânzare cu
ridicata şi amanuntul prin reţele informatice în
legătură cu jucării, jucării zornăitoare, vehicule
(jucării), fluiere (jucării), jucării modulare, jucării
gonflabile, titireze (jucării), drone (jucării), jucării
flexibile, jucării umplute, pistoale (jucării), jucării
muzicale, jucării-balansoar, jucării electronice,
păpuşi (jucării), jucării vorbitoare, jucării
inteligente, jucării din ţesăură, jucării din pânză,

jucării acţionate mecanic, jucării cu baterii,
jucării pentru cadă, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru apa, jucării cu
puşculiţe, discuri zburătoare jucării), jucării cu
telecomandă, jucării din lemn, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării de pluş, jucării din
plastic, jucării de construit, seturi de jucării,
jucării de exterior, jucării cu cheiţă, jucării din
cauciuc, jucării cu apă, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuş (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru cărucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joaca
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării de tipul pasare în echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucării cu unelte de tamplărie, jucării de
construcţii din mai multe părţi, vehicule cu patru
roţi pentru copii (jucării), jucării sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care
imită obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor sub
formă de jucării, jucării flexibile (care pot fi
strânse în mână), imitaţii de articole de toaletă
sub formă de jucării, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerţul electronic,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata de jucării,
jucării zornăitoare, vehicule (jucării), fluiere
(jucării), jucării modulare, jucării gonflabile,
titireze (jucării), drone (jucării), jucării flexibile,
jucării umplute, pistoale (jucării), jucării muzicale,
jucării-balansoar, jucării electronice, păpuşi
(jucării), jucării vorbitoare, jucării inteligente,
jucării din ţesături, jucării din pânză, jucării
acţionate mecanic, jucării cu baterii, jucării
pentru cadă, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru apă, jucării cu
puşculiţe, discuri zburătoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării din lemn, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării de pluş, jucării din
plastic, jucării de construit, seturi de jucării,
jucării de exterior, jucării cu cheiţă, jucării din
cauciuc, jucării cu apă, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
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gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru cărucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joaca
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării de tipul pasare în echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucării cu unelte de tâmplărie, jucării de
construcţii din mai multe părţi, vehicule cu patru
roţi pentru copii (jucării), jucării sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care
imită obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor sub
formă de jucării, jucării flexibile (care pot fi
strânse în mană), imitaţii de articole de toaletă
sub formă de jucării, negociere de contracte
privind achiziţia şi vânzarea de produse, servicii
de analiză de piaţă privind vânzarea de bunuri,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
şi ridicata, furnizarea unui catalog on line cu
informaţii comerciale pe internet, servicii de
intermediere comercială, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de prod use cu ridicata şi cu amănuntul
referitoare la jucării, jucării zornăitoare, vehicule
(jucării), fluiere (jucării), jucării modulare, jucării
gonflabile, titireze (jucării), drone (jucării), jucării
flexibile, jucării umplute, pistoale (jucării), jucării
muzicale, jucării-balansoar, jucării electronice,
păpuşi (jucării), jucării vorbitoare, jucării
inteligente, jucării din ţesături, jucării din pânză,
jucării acţionate mecanic, jucării cu baterii,
jucării pentru cadă, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru apă, jucării cu
puşculiţe, discuri zburătoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării din lemn, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării de pluş, jucării din
plastic, jucării de construit, seturi de jucării,
jucării de exterior, jucării cu cheiţă, jucării din
cauciuc, jucării cu apă, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru cărucioare de copii,

jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joaca
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării de tipul pasare in echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucării cu unelte de tâmplărie, jucării de
construcţii din mai multe părţi, vehicule cu patru
roţi pentru copii (jucării), jucării sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care
imită obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor sub
formă de jucării, jucării flexibile (care pot fi
strânse în mână), imitaţii de articole de toaletă
sub formă de jucării, furnizarea unei pieţe online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri si
servicii.

39. Transport de jucării, jucării zornăitoare,
vehicule (jucării), fluiere (jucării), jucării
modulare, jucării gonflabile, titireze (jucării),
drone (jucării), jucării flexibile, jucării umplute,
pistoale (jucării), jucării muzicale, jucării-
balansoar, jucării electronice, păpuşi (jucării),
jucării vorbitoare, jucării inteligente, jucării din
ţesături, jucării din pânză, jucării acţionate
mecanic, jucării cu baterii, jucării pentru cadă,
jucării pentru copii, jucării pentru bebeluşi,
jucării pentru apă, jucării cu puşculiţe, discuri
zburătoare (jucării), jucării cu telecomandă,
jucării din lemn, jucării de împins, puzzle-
uri (jucării), jucării de pluş, jucării din plastic,
jucării de construit, seturi de jucării, jucării de
exterior, jucării cu cheiţă, jucării din cauciuc,
jucării cu apă, jucării de lemn, jucării de
bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru cărucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joaca
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării de tipul pasare în echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucării cu unelte de tâmplărie, jucării de
construcţii din mai multe părţi, vehicule cu patru
roti pentru copii (jucării), jucării sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

677

imită obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor
sub formă de jucării, jucării flexibile (care
pot fi strânse în mână), imitaţii de articole
de toaletă sub formă de jucării, ambalare şi
depozitare de jucării, jucării zornăitoare, vehicule
(jucării), fluiere (jucării), jucării modulare, jucării
gonflabile, titireze (jucării), drone (jucării), jucării
flexibile, jucării umplute, pistoale (jucării), jucării
muzicale, jucării-balansoar, jucării electronice,
păpuşi (jucării), jucării vorbitoare, jucării
inteligente, jucării din ţesături, jucării din pânză,
jucării acţionate mecanic, jucării cu baterii,
jucării pentru cadă, jucării pentru copii, jucării
pentru bebeluşi, jucării pentru apă, jucării cu
puşculiţe, discuri zburatoare (jucării), jucării cu
telecomandă, jucării din lemn, jucării de împins,
puzzle-uri (jucării), jucării de plus, jucării din
plastic, jucării de construit, seturi de jucării,
jucării de exterior, jucării cu cheiţă, jucării din
cauciuc, jucării cu apă, jucării de lemn, jucării
de bambus, jucării pentru sugari, jucării de nisip,
jucării cu roţi, jucării mobile de agăţat pentru
pătuţ (jucării), jucării electrice de acţiune, jucării
legate de magie, jucării care fac zgomot, jucării
gonflabile pentru piscină, jucării hopa-mitică
gonflabile, jucării comercializate la set, blocuri
de construcţie (jucării), bastoane luminoase cu
leduri (jucării), mese multifuncţionale pentru
copii (jucării), jucării pentru cărucioare de copii,
jucării adaptate pentru activităţi educative, jucării
pentru groapa cu nisip, covoare de joaca
puzzle (jucării), piscine gonflabile pentru activităţi
recreative (jucării), cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării de tipul pasăre în echilibru,
jucării cu activităţi multiple pentru bebeluşi, seturi
de jucării cu unelte de tâmplărie, jucării de
construcţii din mai multe părţi, vehicule cu patru
roţi pentru copii (jucării), jucării sub formă de
imitaţii de alimente, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, jucării care
imită obiecte folosite de adulţi în activităţile
cotidiene, mingi care se pot deforma uşor sub
formă de jucării, jucării flexibile (care pot fi
strânse în mână), imitaţii de articole de toaletă
sub formă de jucării.

───────

(210) M 2020 05064 (111)172344
(151) 21/07/2020
(732) UNITECH GLOBAL SERVICES

SRL, STR. CAMPINA NR. 41, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

AutoTech

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 14.03.09; 29.01.12

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05068 (111)172345
(151) 21/07/2020
(732) MOTT & GORE S.R.L.,

(540)

CASA PITOREASCĂ
RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
06.19.01; 06.19.16; 25.01.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de restaurante, cazare temporară.
───────

(210) M 2020 05070 (111)172346
(151) 21/07/2020
(732) UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI,

STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU
NR.1, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400084, CLUJ, ROMANIA

(540)

UNIVERSITAS
CLAUDIOPOLITANA

NAPOCENSIS BABEȘ-BOLYAI
TRADITIO NOSTRA UNACUM

EUROPAE VIRTUTIBUS
SPLENDET 1581 ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEȘ-
BOLYAI BABEȘ-BOLYAI
TUDOMÁNYEGYETEM

BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITÄT
BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY
TRADITIO ET EXCELLENTIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16;
26.01.17; 26.01.18; 20.05.21; 20.07.02;
29.01.12

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii juridice.

───────

ZIMANDCUZ NR. 270E, JUD.
ARAD, ARAD, ROMANIA

(591) Culori revendicate: bleumarin, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05071 (111)172347
(151) 21/07/2020
(732) UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI,

STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU
NR.1, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400084, CLUJ, ROMANIA

(540)

UNIVERSITAS
CLAUDIOPOLITANA

BABEȘ-BOLYAI TRADITIO
NOSTRA UNACUM

EUROPAE VIRTUTIBUS
SPLENDET 1581 ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEȘ-
BOLYAI BABEȘ-BOLYAI
TUDOMÁNYEGYETEM

BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITÄT
BABEȘ-BOLYAI UNIVERSITY
TRADITIO ET EXCELLENTIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.01; 26.01.05; 24.03.01

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
45. Servicii juridice.

───────

MOŞILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MENTOSAN MELODY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare și preparate dietetice,
produse igienice pentru medicină, dropsuri
medicamentoase, dropsuri de uz medical,
dropsuri de uz farmaceutic, bomboane
medicamentoase și farmaceutice, expectorante,
capsule de tuse, drajeuri medicamentoase,
unguente medicinale, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, preparate
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 05077 (111)172349
(151) 21/07/2020
(732) S.C. DANIANDRA S.R.L., STR.

MARTIR CERNĂIANU NR. 2,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL , CALEA
ARADULUI NR. 33, ET. 1, AP. 7,
JUD.TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

PENSIUNE ANDRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de cazare hotelieră, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
organizare de cazare pentru turiști, servicii de
cazare pentru vacanțe, furnizare de cazare

(591) Culori revendicate: bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(210) M 2020 05074 (111)172348
(151) 21/07/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA
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temporară pentru oaspeți, organizare și furnizare
de cazare temporară, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, asigurare de spații de
cazare pentru turiști, hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), restaurante
(servirea mesei), restaurante pentru turiști,
servicii de restaurant și bar, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante.

───────

(210) M 2020 05080 (111)172350
(151) 21/07/2020
(732) SIFI SPA, VIA ERCOLE PATTI,

36 FRAZIONE LAVINAIO, ACI
SANT'ANTONIO (CT), 95025,
ITALIA

(540)

LUBRISTIL SYNFO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Colir.

───────

MOŞILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

MENTOSAN FUMAROTUSS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare și preparate dietetice,
produse igienice pentru medicină, dropsuri
medicamentoase, dropsuri de uz medical,
dropsuri de uz farmaceutic, bomboane
medicamentoase și farmaceutice, expectorante,
capsule de tuse, drajeuri medicamentoase,
unguente medicinale, substanțe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, preparate
farmaceutice.

───────

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 26335, ROMANIA

(210) M 2020 05081 (111)172351
(151) 21/07/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA
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(210) M 2020 05084 (111)172352
(151) 21/07/2020
(732) S.C. ANZAK LAND S.R.L.,

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI
NR. 172-174, CORP B4-1, ETAJ
5, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BSP GUARD -BE
SAFE & PROTECTED-

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
24.01.15

clase:
5. Produse igienice pentru medicină, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate și
articole sanitare, dezinfectanți și antiseptice,
produse igienice pentru medicină, 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.
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuale, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau

analog, discuri de vinil, compact-discuri, DVD-
uri și alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, mașini dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software pentru computere,
măști de protecție, costume pentru scufundări,
măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
10. Articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate
pentru persoanele cu handicap, aparate de
masaj, aparate, dispozitive şi articole pentru
alăptarea bebelușilor, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți pentru camerele
de operare, aparate și instrumente medicale,
mănuși pentru scopuri medicale, măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
și instrumente chirurgicale, medicale, dentare și
veterinare, membre artificiale, ochi și dinți, măști
și echipament pentru respirație artificială.
35. Publicitate și activități de promovare în
mediul online și offline, regruparea în avantajul
terților în special a produselor din clasele 09, 05
și 10 (cu excepția transportului), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, servicii de comerț en-gros și en-detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site- urilor web și a altor platforme
dezvoltate în mediul online, al emisiunilor de
teleshopping, prin intermediul unor magazine și
portaluri online, servicii de agenții de import-
export, furnizarea de servicii de achiziționare/
pentru terți, online, oferind o varietate largă
de produse, asistență în sensul și pentru
organizarea afacerilor, incluzând consultanță și
informații referitoare Ia acestea, administrarea
afacerilor comerciale, franciză, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, distribuirea de eșantioane,
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, demonstrații cu produse,
publicitate prin poștă electronică, servicii de
oferte promoționale(promovarea reducerilor),
organizarea de operațiuni comerciale în vederea
dezvoltării fidelității clienților (publicitate),
precum și managementul administrativ și
comercial al acestor operațiuni, administrație
comercială, lucrări de birou.

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

───────
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(210) M 2020 05093 (111)172353
(151) 21/07/2020
(732) COSMINA-TEODORA SANDOR,

CALEA FLORESTI NR.62,
ET. 7, AP. 22, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400522, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR. UNIRII NR. 3,
BL. D8, AP. 31, JUDEŢUL CLUJ, DEJ,
405200

(540)

Optimesthetic

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.01.01

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane.

───────

(210) M 2020 05099 (111)172354
(151) 21/07/2020
(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)

FERTILACCIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare și preparate dietetice, 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, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice, preparate pentru creșterea
fertilității.

───────

(591) Culori revendicate: bleu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05100 (111)172355
(151) 21/07/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PREGNITIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare și preparate dietetice, 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, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice, produse și preparate farmaceutice
pentru pete de sarcina, produse și preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate
de sarcină, produse și preparate farmaceutice
pentru hidratarea pielii în timpul sarcinii.

───────

(210) M 2020 05103 (111)172357
(151) 22/07/2020
(732) MUNICIPIUL SUCEAVA, B-DUL

1 MAI, NR 5A, JUDEŢ SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

MUNICIPIUL SUCEAVA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04; 24.01.09; 24.01.23

clase:
35. Administrare în materie de activități de
marketing

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05120 (111)172356
(151) 22/07/2020
(732) SAFAR-GINGU ZOLTAN-CSABA,

STR. CASIN NR. 19, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HAPPYHOME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
12.01.09; 12.01.19; 26.04.16; 29.01.12

clase:
20. Mobilier şi piese de mobilier, rafturi
de depozitare mobile (mobilier), unități de
mobilier, mobilier integrat, birouri, mobilier școlar,
scrinuri (mobilier), paravane despărțitoare
(mobilier), mese de toaletă (mobilier), etajere
pentru biblioteci, mese (mobilier), mobilier
transformabil, unități de colț (mobilier), mese
consolă, suporturi pentru haine (mobilier),
mobilier combinat, polițe (mobilier), unități
pentru perete (mobilier), mobilă și mobilier,
paturi, așternuturi, saltele și perne, accesorii
de interior pentru garderobe, dulapuri pentru
haine, dulapuri încastrate, dulapuri pentru baie,
dulapuri de bucătărie, dulapuri pentru dormitor,
rechizite de birou (mobilier), bănci (mobile), tăblii
masă, sertare (piese de mobilier), mese de
toaletă, comode, elemente de mobilier, canapele
(care sunt extensibile), pereți despărțitori
(mobilier), unități de mobilier pentru bucătării,

plăci frontale de dulapuri, picioare de scaun,
picioare de masă, picioare pentru mobilă,
ghidaje (dispozitive de culisare) pentru sertare
(articole metalice pentru mobilier), seturi de
piese (vândute împreună) pentru asamblare
articole de mobilier, standuri pentru ziare,
mobilă de toaletă pentru lavoare, mobilier baie,
mobilier realizat din șipci, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, module mobile
de bar (mobilier), mobilă cu pat încorporat,
mobilier încastrat pentru bucătărie, mobilier din
lemn, mobilier din materiale plastice, mobilier
din piele, mobilier din ratan, mobilier din
înlocuitori ai lemnului, mobilier de baie modular,
mobilier pentru copii, mobilier încastrat pentru
dormitor, mobilier pentru dormitor, dulapuri
pentru calculatoare (mobilier), mobilier pentru
persoane cu handicap fizic, cu mobilitate
redusă și invalide, mobilier pentru expunerea
produselor, mobilier de baie, mobilier de interior,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier
de bucătărie, mobilier pentru cantine, mobilier
pentru magazine, mobilier pentru zonă de
relaxare, mobilier pentru șezut, mobilier pentru
cameră de zi, mobile de birou, mobilier casnic
confecționat din lemn, mobilier de uz industrial,
mobilier încastrat, panouri de expunere sub
formă de mobilier, panouri despărțitoare din lemn
pentru mobilier, panouri separatoare (mobilier),
panouri de mobilier, panouri pentru partea din
spate (piese de mobilier), panouri sub formă de
mobilier, plăci frontale pentru sertare, obloane
de interior, piedestaluri (mobilier), șezlonguri
pentru transatlantice, scaune de birou, uși pentru
mobilier, uși glisante pentru șifonier, extensii
pentru mese, protecții pentru mobilier, etajere de
birou, rafturi modulare (mobilier), rafturi pentru
depozitare, mobilier cu rafturi pentru perete,
rafturi sub formă de cutii, rafturi utilizate ca piese
de mobilier pentru copii, rafturi de depozitare
(mobilier), etajere pentru încălțăminte, fișiere
(cartoteci) sub formă de mobilier, birouri și mese,
scaune ergonomice, scaune, scaune pentru săli
de mese, scaune cu ax, scaune pliante, scaune
ca mobilier de birou, taburete, muluri pentru
mobilier, mese de bucătărie, mese de conferință,
mese pentru săli de mese, măsuțe, dulapuri
cu vitrină, corpuri de bucătărie, dulapuri pentru
veselă.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de

(591) Culori revendicate: maro, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 05124 (111)172281
(151) 22/07/2020
(732) SC HEINRIG IMPEX SRL

FILIALA BUCURESTI, STR.
SABINELOR NR. 104 A, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Travel FREE TEAM Boutique

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.04.05; 01.05.01

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare pentru cosmetice, produse de
parfumerie și de înfrumusețare, băuturi alcoolice
(cu excepția berii), bauturi non-alcoolice, cafea,
ceai, produse din tutun, îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte,
detergenți, produse pentru curățenie, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
servicii de cercetare și informații în domeniul
afacerilor, administrarea afacerilor magazinelor

de comerț cu amănuntul și ridicata în
legatură cu cosmetice, produse de parfumerie
și de înfrumusețare, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi non-alcoolice, cafea,
ceai, produse din tutun, îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte,
detergenti, produse pentru curățenie, servicii
de vânzare cu ridicata și amănuntul prin
rețele informatice în legătură cu cosmetice,
produse de parfumerie și de înfrumusețare,
băuturi alcoolice (cu excepția berii) și băuturi
non-alcoolice, cafea, ceai, produse din tutun,
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, accesorii
pentru îmbrăcăminte, detergenți, produse pentru
curățenie, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata de cosmetice,
produse de parfumerie și de înfrumusețare,
băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
non-alcoolice, cafea, ceai, produse din tutun,
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, accesorii
pentru îmbrăcăminte, detergenti, produse pentru
curățenie, lucrări de birou și studii de marketing
pentru cosmetice, produse de parfumerie
și de înfrumusețare, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), bauturi non-alcoolice, cafea,
ceai, produse din tutun, îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte,
detergenți, produse pentru curățenie, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, servicii de analiză de piață privind
vânzarea de bunuri, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul și ridicata, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
servicii de intermediere comercială, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la cosmetice, produse de parfumerie
și de înfrumusețare, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), bauturi non-alcoolice, cafea,
ceai, produse din tutun, îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, accesorii pentru îmbrăcăminte,
detergenți, produse pentru cuățenie, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

686

(210) M 2020 05131 (111)172358
(151) 22/07/2020
(732) S.C. HARD RACING TUNNING &

(540)

HARD RACING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
24.01.05; 18.01.09

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile.
37. Reparaţii, servicii de instalaţii, servicii de
service pentru repararea autovehiculelor.

───────

(210) M 2020 05140 (111)172359
(151) 22/07/2020
(732) KADRA TECH SRL, STR.

TAIETURA TURCULUI 47 C,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400285, CLUJ, ROMANIA

(540)

INNTRA IN-OUT SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,

SERVICE S.R.L., STR. MULLER
LASZLO NR. 19, SCARA A, ET. 1,
AP. 7, JUDETUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
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: roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: negru (RGB 
0,0,0),verde (RGB 56,212,48)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

687

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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 05145 (111)172395
(151) 23/07/2020
(732) NEURAL CAM SRL, STR.GARII

21 CORP D1, PARTER, BIROU
1A, LIBERTY TECHNOLOGY
PARK CLUJ, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

NeuralCam

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25; 26.11.03

(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 şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
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dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 05146 (111)172421
(151) 23/07/2020
(732) GEORGE-GINO IORGULESCU,

STR. MÂNĂSTIREA VLAD ŢEPEŞ
NR. 113A, JUDEŢ ILFOV, SAT
SILIŞTEA SNAGOVULUI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ECLIPSE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială şi proiectare industrială, servicii de
control al calității şi de autentificare, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 05149 (111)172360
(151) 23/07/2020
(732) CĂLIN-GHEORGHE MATIEŞ,

COMUNA SÎNTIMBREU NR. 104C,
JUDEŢ ALBA, SAT GALTIU, ALBA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Dr. PAW

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 03.06.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Deodorante pentru animale, dezodorizante
pentru animale, produse cosmetice pentru
animale, preparate pentru îngrijirea animalelor,
produse de curățat pentru cuști de animale,
produse pentru împrospătarea respirației (pentru
animale), șampoane pentru animale (preparate
de toaletă nemedicinale), sprayuri de îngrijire
pentru animale.
5. Suplimente alimentare pentru animale,
vitamine pentru animale, medicamente
pentru animale, zgărzi antiparazitare pentru
animale, stimulente alimentare pentru animale,
suplimente proteice pentru animale, preparate
farmaceutice pentru animale, produse
neutraceutice pentru animale, șampoane
insecticide pentru animale, chiloți igienici pentru
animale de companie, medicamente pentru
animale, preparate farmaceutice pentru îngrijirea

(591) Culori revendicate: galben, 
portocaliu,negru

(591) Culori revendicate: albastru închis
(Pantone 4132 C), roz (Pantone 7635
C), crem (Pantone 7506 C)
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pielii pentru animale, preparate farmaceutice
pentru tratarea viermilor la animale de
companie, produse pentru eliminarea mirosului
de animale de companie, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), șampoane
medicinale pentru animale de companie, scutece
pentru animale, stimulente alimentare pentru
animale.
18. Lese de animale, zgărzi pentru animale,
jambiere pentru animale, îmbrăcăminte pentru
animale, costume pentru animale, hamuri pentru
animale, pături și cuverturi pentru animale.
20. Culcușuri pentru animale, case de joacă
pentru animale de companie, căsuțe pentru
animale de companie, coșuri de dormit pentru
animale domestice, nu din metal, coșuri
nemetalice de transportat animale domestice,
cotețe pentru animale, culcușuri portabile pentru
animale de companie, cuști nemetalice pentru
transportul animalelor, perne pentru animale
de companie, plăcuțe de identificare de plastic
pentru animale.
21. Litiere pentru animale (cutii), piepteni
pentru animale domestice, curse pentru animale
dăunătoare, biberoane pentru animale mici,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
boluri pentru hrănirea animalelor de companie,
automate, boluri pentru băut pentru animale
de companie, cuști de sârmă pentru
animale domestice, dispozitive electronice
de hrănire pentru animale de companie,
dispozitive neelectrice pentru curățarea lăbuțelor
animalelor de companie, Iese pentru animale,
lopățele pentru îndepărtarea excrementelor
animalelor de companie, mănuși pentru îngrijirea
animalelor, perii de dinți pentru animale, perii
pentru animale de companie, perii pentru
toaleta animalelor de companie, piepteni pentru
animale domestice, recipiente de băut pentru
animale, recipiente de mâncare pentru animale
de companie, recipiente de uz casnic pentru
depozitarea hranei pentru animale de companie,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare și de băut animalelor de companie,
vase de mâncare pentru animale de casă.
28. Jucării pentru animale, machete de animale
(jucării).
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
hrană mixtă pentru animale, biscuiți pentru
animale, hrană sub formă de articole de
ronțăit pentru animale de companie, hrană de
animale pentru înțărcarea animalelor, nutreț
fortifiant pentru animale, leguminoase (alimente
pentru animale), produse comestibile pentru
animale, litieră pentru animale mici (aşternut),
hrană sintetică pentru animale, hrană mixtă

pentru animale, litiere pentru animale domestice
(aşternut), băuturi pentru animale de companie,
celuloză destinată utilizării ca așternut pentru
animale, făină pentru animale, ierburi pentru
consumul uman sau animal, lapte pentru utilizare
ca aliment pentru animale, lapte praf pentru
hrana animalelor, litieră pentru animale, obținută
din silicat de calciu hidratat, nisip aromat (litieră)
pentru animale de companie, oase comestibile
și sticksuri pentru animale de casă, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, scoarță
de copac utilizată ca litieră pentru animale,
momeala vie pentru pescuit, furaje, nutrețuri,
preparate pentru îngrășarea animalelor, animale
vii.
35. Servicii de comerț cu hrană, băuturi,
recompense, delicatese, suplimente alimentare,
jucării, jocuri, ansambluri de joacă, produse
de îngrijire a pielii, părului, blănii și penelor,
produse de îngrijire a ochilor și urechilor, produse
de îngrijire a ghearelor, produse cosmetice,
produse de îngrijire dentară, produse de igienă,
scutece, covorașe absorbante, produse de
curățat, produse antiparazitare, îmbrăcăminte,
încălțăminte, lese, botnițe, zgărzi, hamuri,
perii, piepteni, clești, veselă pentru servirea
mesei, adăpători, litiere, produse pentru litiere,
așternuturi igienice, terarii, acvarii, produse
și accesorii pentru terarii și acvarii, colivii,
produse și accesorii pentru colivii, genți și
cuști pentru transport, centuri de siguranță
auto, scaune destinate utilizării în vehicule,
cărucioare, perne, pături, paturi, culcușuri, cuști,
coșuri, cuiburi, mobilier, toate aceste produse
menționate anterior fiind destinate animalelor și
animalelor de companie, servicii de publicitate
și de promovare a vânzărilor, organizarea de
expoziții, târguri, evenimente, concursuri în
scopuri comerciale și publicitare, organizarea de
campanii publicitare și de promovare, publicitate
pentru magazine și rețele de magazine,
proiectarea de materiale publicitare, publicarea
de texte publicitare, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, furnizarea
unei piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare,în scopuri
de comercializare cu amănuntul, pet shops
(servicii de comerţ), managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de marketing.

───────
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(210) M 2020 05150 (111)172361
(151) 23/07/2020
(732) ŞTEFAN RUSCANU, COMUNA

ŞARU DORNEI NR. 10,
JUDEŢ SUCEAVA, SAT ŞARU
BUCOVINEI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BUCOVINA
CRAZY OFF-ROAD

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 01.01.02;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05151 (111)172396
(151) 23/07/2020
(732) AMA SERCOM SRL , ALEEA

(540)

Apartamente AZZURRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05163 (111)172362
(151) 23/07/2020
(732) SC COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICE SA FOCSANI, STR.
NICOLAE TITULESCU NR. 9,
JUDEŢUL VRANCEA, FOCSANI,
620018, VRANCEA, ROMANIA

(540)

SC COMPANIA DE UTILITĂŢI
PUBLICE S.A. FOCŞANI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.01.07; 26.01.04; 26.01.18; 26.04.18;
29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Forarea puțurilor de apă.
39. Aducțiunea apei, distribuția apei.
40. Tratarea și epurarea apei.
42. Întreținere de site-uri web.

───────TERASEI NR. 2, BL. E1, SC. 4, ET.
4, AP. 77, SECTOR 4, BUCUREŞTI, 
041773, ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX #012c81, HEX #2086f7,
HEX=#67a6d5 ), alb (HEX #ffffff)
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(210) M 2020 05165 (111)172284
(151) 23/07/2020
(732) S.C. ASISGER S.R.L., STR.

PETRU MAIOR, NR.9, JUD.
CARAS-SEVERIN, RESITA,
CARAȘ SEVERIN, 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)

GERASIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.11; 26.01.10

clase:
20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, trestie, papură, răchită, corn, os, fildeş,
fanoni de balenă, baga, chihlimbar, sidef, spumă
de mare, celuloid şi imitaţii ale acestor materiale
sau din materiale plastice, articole şi confecţii din
lemn şi material plastic (mobilă şi mobilier).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou referitor
la produsele din clasa 20.

───────

(210) M 2020 05168 (111)172363
(151) 23/07/2020
(732) S.C. DISPOLINE S.R.L., STR.

OITUZ, NR. 421, JUD. ILFOV,
POPESTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DispoInJect

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
29.01.12

clase:
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05174 (111)172292
(151) 23/07/2020
(732) SC BRIGHT HEALTHY FOOD

SRL, STR. PIETROSITA, JUD.
DAMBOVITA, PIETROSITA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

NINNA mâncare faină

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;
27.05.25; 05.05.04; 29.01.14

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
a afacerilor pentru restaurante, 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
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, administrarea
comercială a licențelor produselor și a
serviciilor pentru terți, administrarea hotelurilor,
administrarea magazinelor, administrarea și
managementul întreprinderilor comerciale,
asistență administrativă în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, asistență în afaceri,

asistență în domeniul administrării afacerilor în
regim de franciză, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentruadministrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
pentru întreprinderi industriale sau comerciale
în legătură cu gestionarea activităților lor,
asistență pentru întreprinderi industriale în
legătură cu conducerea afacerilor lor, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind gestiunea comercială în
cadrul unui contract de franciză, asistență
privind managementul activităților comerciale,
asistență privind organizarea întreprinderii,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în materie
de management, asistență în materie de
management pentru înființarea întreprinderilor
comerciale, asistență în materie de management
privind afacerile, consilierea managementului
privind recrutarea de personal, date referitoare
la afaceri, furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de asistență în
managementul afacerilor, furnizare de asistență
pentru înființarea unei afaceri în sistem de
franciză, furnizare de asistență în afaceri,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, pe internet, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizor de servicii externalizate
în domeniul managementului relațiilor cu
clienții, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere
publicitară, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, management de afaceri
comerciale, management de hoteluri pentru
terți, management de restaurant pentru terți,
management hotelier pentru terți, management
în procesele de afaceri, întocmire de
rapoarte economice, managementul activităților
comerciale, managementul proiectelor de
afaceri, managementul relației cu clienții,
managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, negociere de contracte privind achiziția
și vânzarea de produse, organizare de întâlniri
de afaceri, organizare și coordonare de întâlniri
de afaceri, organizarea administrării afacerilor,

(591) Culori revendicate: verde, galben, 
maro,negru, albastru, portocaliu
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de vânzare cu amănuntul referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu produse alimentare, consiliere
cu privire la produse de consum, cotații de
preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizarea de
informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, 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 consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de

organizarea afacerilor, organizarea întâlnirilor
de afaceri, planificare a întâlnirilor de afaceri,
planificare corporativă, planificare strategică
în afaceri, planificarea administrării afacerilor,
planificarea afacerilor, servicii de administrare a
afacerilor, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de franciză care oferă asistență în
afaceri, servicii de gestionare a afacerilor în
legătură cu comerțul electronic, servicii de
gestionare a lanțului de aprovizionare, servicii
de intermediere comercială, servicii oferite de
un francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii online de colaborări de
afaceri în rețea, servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, servicii pentru strategia
și planul de afaceri, supervizarea administrării
afacerilor, supervizare de afaceri, administrarea
vânzărilor, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, închiriere de
standuri  de  vânzare,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  domeniul  alimentației,  servicii  de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legă tură 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 iaurturi înghețate, 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
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, servicii
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comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de agenții
de import și export, administrare în materie
de activități de marketing, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, asistență în
domeniul comercializării produselor, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, editare și actualizare de texte
publicitare, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și servicii
expoziționale, lipirea de afișe publicitare,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, mostre de produse, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, optimizarea traficului pe site,
organizare de lansări de produse, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, promovare computerizată
de afaceri, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale publicitare, publicitate, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, servicii de marketing,
servicii de promovare, servicii de publicitate.
43. Servicii de baruri, bufet salate, bufete cu
autoservire, cantine, decorare de alimente,
decorare de torturi, ceainării, fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de banchete (mâncare și băutură), pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,

prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de gătit, servicii de mâncare la
pachet, 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 cu servire la pachet,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, 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, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de băuturi alcoolice, asigurare de
spații de cazare pentru turiști, case de oaspeți
(cazare), case de vacanță, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de servicii de
hoteluri și moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, pensiuni, servicii de cazare hotelieră,
organizare de cazare temporară, organizare și
furnizare de cazare temporară, spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, consiliere în domeniul culinar, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, furnizarea de recenzii despre
restaurante, furnizarea de informații cu privire la
restaurante, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 05175 (111)172364
(151) 23/07/2020
(732) CIPRIAN CERNAT , STR. LIVIU

REBREANU NR. 18, BL. A5, SC. 7,
AP. 85, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031789, ROMANIA

(540)

CHIPPEWA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Ceai de uz medical.

───────

REBREANU NR. 18, BL. A5, SC. 7,
AP. 85, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031789, ROMANIA

(540)

MODULOTERAPIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea și
reproducerea sunetului sau imaginii, CD-uri,
DVD-uri.

───────

(210) M 2020 05180 (111)172366
(151) 23/07/2020
(732) S.C. LEDA CENTER S.R.L., STR.

CRINULUI NR. 26B, BL. 1C, SC.
B, AP. 11, JUD. ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Dracula Adventure City

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 24.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive și culturale,
servicii care au ca scop principal divertismentul,
amuzamentul sau recreerea
persoanelor, servicii de parcuri de amuzament,
servicii de amuzament, servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 05176 (111)172365
(151) 23/07/2020
(732) CIPRIAN CERNAT, STR. LIVIU

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
1788C, Pantone 447C), mov (Pantone
663C), gri (Pantone cool gray 10C,
Pantone 426C), negru (Pantone black
6C)
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(210) M 2020 05183 (111)172367
(151) 23/07/2020
(732) LAZAR MIHAI BOT, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 19, BL. 19,
SC. C, AP. 10, JUD. BISTRITA-
NASAUD, BECLEAN, 425100,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

MICHAELS LEATHER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.01.08
(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.

───────

(210) M 2020 05192 (111)172368
(151) 24/07/2020
(732) SC TECSA BUSINESS SRL, B-

DUL DECEBAL NR.14, BL.S6,
SC.4, ET.1, AP.68, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Dr. Wafer

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Napolitane.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05193 (111)172369
(151) 24/07/2020
(732) COPROMEN SOLUTIONS S.R.L.,

STR. LT. MIRCEA DAMASCHIN
NR. 8, BL. 7, SC. A, AP. 13, JUDEŢ
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

COPROMEN SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 07.01.08

(591) Culori revendicate:gri, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
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.
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.

───────
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(210) M 2020 05196 (111)172370
(151) 24/07/2020
(732) OCTAVIAN ABRUDAN, STR. VIILE

DÂMBU ROTUND NR. 15E, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

U EVOLUTION 2020

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 21.03.01;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 05197 (111)172371
(151) 24/07/2020
(732) S.C. SKY HOLDINGS S.R.L., STR.

DR. NICOLAE IONESCU SISESTI
NR. 21, JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA,
200303, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI INVENTII
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, BD-UL
REPUBLICII, BL. 212, SC. D, ET. 2, AP.
11, JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI, 110176,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

PELENDAVA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia trasnportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
servicii de comerţ cu amănuntul.
41. Educaţie, învăţământ în domeniul sportiv şi
recreaţional, furnizarea de instruire, activităţi de
interpretare artistică (spectacole), divertisment,
activităţi sportive, inclusiv activităţi ale cluburilor
sportive, activităţi culturale, organizare de baluri,
nunţi şi alte evenimente similare (divertisment).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cum ar fi restaurante, baruri, cazare temporară
în hoteluri, moteluri, pensiuni.

───────

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR. PORII NR.152,
AP. 96, JUD. CLUJ, FLOREŞTI, 
CLUJ,  ROMANIA
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(210) M 2020 05209 (111)172372
(151) 24/07/2020
(732) COSTIN GACHE, STR.

ARDEALULUI NR. 10, BL.
L32, SC. C, ET. 3, AP. 52, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

WISE NATION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, productie de materiale
publicitare.
41. Servicii de divertisment.
43. Servicii de alimentaţie publică: restaurante,
cafenele, pub-uri.

───────

(540)

HotNails

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01;
29.01.08; 02.09.14; 26.05.01

clase:
3. Produse cosmetice, respectiv: geluri
pentru Led/Uv, oje, lacuri protecție, oje
semipermanente, amorsă pentru geluri, strat
final gel sau ojă semipermanentă.

───────

(210) M 2020 05229 (111)172374
(151) 27/07/2020
(732) ADINA MAGDALENA ALBERTS,

(540)

DR. ALBERT
(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.

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, 
SPLAIULINDEPENDENTEI NR. 3, 
BL. 17,  SC. 1,  ET. 3,  AP.  7, 
SECTOR 4, BUCUREŞTI

(210) M 2020 05222 (111)172373
(151) 24/07/2020
(732) PAUN COSTEL PFA,

ȘOS IANCULUI NR. 39, BL. 103A, 
SC.C, ET. 7, AP. 116, SECTOR 2, 
BUCUREȘTI, 077191, ROMANIA

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

BD-UL BANU MANTA NR. 31, 
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
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 05230 (111)172302
(151) 27/07/2020
(732) TEHNO MSS S.R.L., STR. HORIA

(540)

TEHNO MS Pentru
gospodari şi fermieri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

clase:
35. Regruparea în avantajul terților a utilaje
agricole, tocătoare de furaje, granulatoare,
echipamente industriale de brichetare și
peletizare, batoze de porumb, tocătoare de
crengi, mașini de penit și opărit, aparate de
muls, incubatoare, adăpători, hrănitori, furtunuri,
îmbinări, plutitoare, cuști, podele, cuibare, lăzi,
articole îngrijire și dresaj, sere, solarii, articole
și accesorii de grădină, uscătoare de fructe,
echipamente de prelucrarea fructelor, scule
multifuncționale, pompe transfer lichide, butoaie,

distilatoare inox (cu excepția transportului)
permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri și expoziții
în scop publicitar, comercial și de promovare,
toate acestea pentru utilaje agricole, tocătoare
de furaje, granulatoare, echipamente industriale
de brichetare și peletizare, batoze de porumb,
tocătoare de crengi, mașini de penit și
opărit, aparate de muls, incubatoare, adăpători,
hrănitori, furtunuri, îmbinări, plutitoare, cuști,
podele, cuibare, lăzi, articole îngrijire și dresaj,
sere, solarii, articole și accesorii de grădină,
uscătoare de fructe, echipamente de prelucrarea
fructelor, scule multifuncționale, pompe transfer
lichide, butoaie, distilatoare inox, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la utilaje agricole,
tocătoare de furaje, granulatoare, echipamente
industriale de brichetare și peletizare, batoze de
porumb, tocătoare de crengi, mașini de penit și
opărit, aparate de muls, incubatoare, adăpători,
hrănitori, furtunuri, îmbinări, plutitoare, cuști,
podele, cuibare, lăzi, articole îngrijire și dresaj,
sere, solarii, articole și accesorii de grădină,
uscătoare de fructe, echipamente de prelucrarea
fructelor, scule multifuncționale, pompe transfer
lichide, butoaie, distilatoare inox, informații
și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la utilaje
agricole, tocătoare de furaje, granulatoare,
echipamente industriale de brichetare și
peletizare, batoze de porumb, tocătoare de
crengi, mașini de penit și opărit, aparate de
muls, incubatoare, adăpători, hrănitori, furtunuri,
îmbinări, plutitoare, cuști, podele, cuibare, lăzi,
articole îngrijire și dresaj, sere, solarii, articole
și accesorii de grădină, uscatoare de fructe,
echipamente de prelucrarea fructelor, scule
multifuncționale, pompe transfer lichide, butoaie,
distilatoare inox, 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.

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

LOVINESCU NR. 14, CAMERA.1, 
ET. 1, AP. 1, COMUNA VALEA
LUPULUI, SAT VALEA LUPULUI,
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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(210) M 2020 05231 (111)172375
(151) 27/07/2020
(732) TZMO ROMANIA S.R.L., SOS.

DE CENTURĂ NR. 3E, COM.
CLINCENI, JUD. ILFOV, SAT
OLTENI, 077060, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”, STR.
FRUNTE LATĂ NR. 7, BL. P14A,
SC. 1, PARTER, AP. 3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050684, ROMANIA

(540)

emotion

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17

10. Dispozitive pentru protecția auzului,
echipament pentru exerciții fizice, 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 pentru
camerele de operare, aparate și instrumente
medicale și veterinare.

───────

(210) M 2020 05233 (111)172376
(151) 27/07/2020
(732) CONSTANTIN SLAV, STR.

GEORGE VALSAN NR. 6, BL.
65, SC. 2, AP. 57, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 067000, ILFOV, ROMANIA

(540)

HEXA
(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5010),

magenta (RAL 4010)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate imobiliară, lucrări de birou
aferente unui ansamblu rezidenţial, conducerea
şi administrarea afacerilor imobiliare
rezidenţiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ambră (parfumerie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu apă de
colonie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu apă de lavandă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu apă de parfum,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu apă de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu apă parfumată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu arome,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de parfumerie pe bază de cedru,

(591) Culori revendicate: portocaliu, indigo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățare și odorizante, uleiuri esențiale și
extracte aromatice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, suplimente alimentare de
uz medical și preparate dietetice, preparate
și articole dentare, produse și articole pentru
igienă, pansamente, bandaje și plasturi medicali,
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătății,
preparate minerale de uz medical, preparate
pentru baie de uz medical, preparate pentru
băuturi medicinale, preparate și materiale de
diagnostic, remedii naturale și farmaceutice,
săruri de uz medical pentru baie, sprayuri
refrigerante pentru uz medical, sprayuri cu
lichide pentru bandajare, stickuri contra durerilor
de cap, preparate terapeutice pentru baie, truse
de prim ajutor,  truse de prim ajutor de uz 
casnic, uleiurimedicamentoase pentru bebeluși,
 

unguente  cu  mentol  pentru  bebeluși,  săruri 
pentru rehidratareorală.
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu batiste de unică folosință impregnate cu
colonie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu baze pentru parfumuri de flori,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu extracte de parfum,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu extracte de flori (parfumerie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deodorante
de corp (parfumerie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu loțiuni și creme de corp
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mosc (natural), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mosc (parfumerie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de parfumerie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu parfumuri de uz
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu parfumuri lichide, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu parfumuri naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de parfumerie
cu vanilie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pulverizatoare pentru corp, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu sprayuri
parfumate pentru corp, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sprayuri pentru
corp (nemedicinale), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ulei de lavandă de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ulei de trandafiri de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu uleiuri naturale pentru parfumuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șervețele
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu anticearcăne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu anticearcăne
corectoare (cosmetice), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane corectoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
corector facial, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cosmetice colorate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cosmetice
decorative, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cosmetice pentru buze, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creioane
cosmetice pentru obraji, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creioane de contur
pentru buze, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creioane de machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creioane
de ochi de uz cosmetic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creioane dermatografe,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creioane pentru ochi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cremă corectoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cremă de bază, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cremă pentru ten
deschis, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creme cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pentru
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cretă de fardat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
demachiere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dermatografe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu eye-liner (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fard cremos de obraz, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fard de pleoape, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu farduri
de obraz, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu farduri cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu farduri de
sprâncene, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu farduri pentru obraz și buze, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fond
de ten, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fond de ten sub formă de cremă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fonduri
de ten, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu geluri pentru demachiere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lapte
demachiant, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu luciu de buze, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu machiaj pentru față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu machiaj pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu măști de frumusețe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
palete cu farduri de ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu palete de luciu de buze,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate autobronzante (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice de aplicare pe buze, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice pentru sprâncene, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de geluri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de fard de obraz, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de farduri de pleoape, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
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de machiaj pentru față și corp, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
demachiante pentru ochi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pudre cosmetice
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pudre pentru machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pudriere
cu machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pudră de machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pudră
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pudră pentru sprâncene, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu rimel,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ruj de buze, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rujuri cremoase, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seturi de machiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tuș lichid pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vopsea pentru față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șervețele din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șervețele pentru față îmbibate
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu balsam de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu balsamuri de buze, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu balsamuri pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
balsamuri pentru unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane cu protecție
solară, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bază pentru unghii (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cosmetice pentru tratarea pielii uscate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cosmetice pentru unghii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme anticelulitice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme antirid, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme balsam pentru pete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
cosmetice de mâini, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme anti-îmbătrânire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme cu protecție solară, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme cosmetice
pentru piele uscată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme de curățare pentru piele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cremă
cosmetică pentru mâini, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cremă de noapte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cremă hidratantă după bărbierit, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu cremă
pentru ochi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cremă pentru unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme de
față și de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme de noapte (cosmetice),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme de protecție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme de zi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
după plajă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creme exfoliante, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme după ras,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme hidratante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme nemedicinale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme nemedicinale de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu creme,
loțiuni și geluri hidratante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme pentru buze,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme pentru corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu creme pentru corp
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu creme pentru demachiere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
pentru față de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu creme tonifiante (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
și loțiuni pentru bronzat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu emoliente pentru
piele (nonmedicamente), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu emolienți pentru ten,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
emulsii de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fond de ten iluminator pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu geluri hidratante (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu geluri
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu geluri pentru ochi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lac de bază
pentru unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lac de unghii de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lapte de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lapte de curățare de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lapte de curățare pentru față, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lapte
de mâini, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lapte hidratant, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lapte pentru bronzat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu loțiune de baie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu loțiune pentru piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
loțiuni de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni cosmetice pentru față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
loțiuni de corp sclipitoare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni parfumate
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni
de zi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu loțiuni după plajă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni pentru
aromoterapie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni pentru ochi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni
pentru reducerea celulitei, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu loțiuni tonice
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu loțiuni tonice de înfrumusețare
pentru aplicare pe corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu măști corporale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu măști
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu măști cu gel pentru ochi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu măști
de mâini pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu măști
hidratante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu măști de picioare pentru îngrijirea
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu măști pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ojă de unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate cosmetice cu protecție solară,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe față,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate cu protecție
solară puternică sau totală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse cosmetice
hidratante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice exfoliante
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice de protecție

a buzelor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse cosmetice sub formă
de lapte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse cosmetice sub formă de
loțiuni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse cosmetice pentru spălarea
feței, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de curățare pentru ochi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de protecție solară, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse exfoliante,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pudră de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ser de față de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ser anti-îmbătrânire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu săruri de baie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu spray-
uri de protecție solară, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele impregnate
cu loțiuni de curățare a pielii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ulei de corp sub
formă de spray, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uleiuri bronzante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unt de corp, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu apă micelară, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu creme
cosmetice pentru față și corp, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme BB de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu creme și loțiuni cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu loțiuni de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lapte de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu geluri
de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu geluri pentru mâini, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
cosmetice pentru piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de creme, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
sub formă de pudră, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de vaporizare
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse pentru curățarea mâinilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pudră de mâini, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu sclipici pentru corp, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu serumuri de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seruri de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ser
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antiîmbătrânire de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri de
față, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unt pentru față și corp, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ambră (parfumerie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
apă de colonie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu apă de lavandă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu apă de parfum, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu apă de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu apă parfumată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu arome, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de parfumerie pe
bază de cedru, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu batiste de unică folosință impregnate
cu colonie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu baze pentru parfumuri de flori,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme parfumate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu extracte de parfum, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu extracte de
flori (parfumerie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deodorante de corp (parfumerie),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni și creme de corp parfumate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mosc (natural),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mosc (parfumerie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de parfumerie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu parfumuri de
uz personal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu parfumuri lichide, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu parfumuri naturale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate parfumate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de parfumerie cu
vanilie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pulverizatoare pentru corp, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu sprayuri parfumate pentru
corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
sprayuri pentru corp (nemedicinale), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ulei de lavandă
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ulei de trandafiri de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
uleiuri naturale pentru parfumuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu șervețele
parfumate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu anticearcăne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu anticearcăne corectoare
(cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu batoane corectoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu corector
facial, servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu cosmetice colorate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cosmetice decorative,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cosmetice pentru buze, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creioane cosmetice pentru
obraji, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creioane de contur pentru buze, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creioane
de machiaj, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creioane de ochi de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creioane dermatografe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creioane pentru ochi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cremă corectoare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cremă de bază, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cremă pentru
ten deschis, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme cosmetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme pentru bronzare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cretă de fardat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de demachiere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dermatografe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
eye-liner (cosmetice), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fard cremos de obraz,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu fard
de pleoape, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu farduri de obraz, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu farduri cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
farduri de sprâncene, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu farduri pentru obraz și
buze, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu fond de ten, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu fond
de ten sub formă de cremă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fonduri de ten, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu geluri pentru
demachiere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lapte demachiant, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu luciu de buze, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu machiaj pentru
față, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu machiaj pentru ochi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu măști de frumusețe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
palete cu farduri de ochi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu palete de luciu de
buze, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate autobronzante (cosmetice), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice de aplicare pe buze, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice pentru sprâncene, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu produse cosmetice
pentru machiajul ochilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice sub
formă de geluri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de machiaj pentru
față și corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse demachiante pentru ochi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pudre cosmetice pentru față, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pudre pentru machiaj,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pudriere cu machiaj, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pudră de machiaj, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pudră
pentru față, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pudră pentru sprâncene, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu rimel, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ruj de buze,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
rujuri cremoase, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu seturi de machiaj, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tuș lichid pentru
ochi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vopsea pentru față, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
balsam de curăț are, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu balsamuri de buze, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu balsamuri
pentru piele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu balsamuri pentru unghii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane cu
protecție solară, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bază pentru unghii (cosmetice),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cosmetice pentru tratarea pielii uscate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cosmetice
pentru unghii, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme anticelulitice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme antirid,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme balsam pentru pete, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme cosmetice
de mâini, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme anti-îmbătrânire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme cu
protecție solară, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme cosmetice pentru piele
uscată, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme de curățare, servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu creme de curățare pentru
piele, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cremă cosmetică pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cremă de
noapte, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cremă hidratantă după bărbierit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cremă pentru
ochi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cremă pentru unghii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme de față și de corp,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme de noapte (cosmetice), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme de protecție,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme de zi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme după plajă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme exfoliante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme după ras, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme hidratante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme nemedicinale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme nemedicinale de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme, loțiuni
și geluri hidratante, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu creme pentru buze, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme pentru
corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu creme pentru corp parfumate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu creme pentru
demachiere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme pentru față de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme  pentru  piele,  servicii  de  vânzare  cu 
ridicata  în  legătură  cu creme  tonifiante 
(produse cosmetice), servicii de vânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu  creme și  loțiuni 
pentru  bronzat,  servicii  de  vânzare cu 
ridicata în legătură cu emoliente pentru
piele (nonmedicamente), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu emolienți pentru ten,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
emulsii de corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fond de ten iluminator pentru piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
geluri hidratante (produse cosmetice), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu geluri pentru
fata, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu geluri pentru ochi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lac de bază pentru unghii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu lac
de unghii de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lapte de corp, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lapte de
curățare de uz cosmetic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lapte de curățare
pentru față, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu lapte de mâini, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lapte hidratant, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lapte
pentru bronzat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu loțiune de baie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu loțiune pentru piele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni de corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu loțiuni cosmetice pentru față, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni de
corp sclipitoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lotiuni parfumate pentru corp, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu loțiuni de zi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu loțiuni după plajă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni pentru aromoterapie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu loțiuni pentru ochi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
loțiuni pentru reducerea celulitei, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu loțiuni tonice
(cosmetice), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu loțiuni tonice de înfrumusețare
pentru aplicare pe corp, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu măști corporale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu măști
de curățare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu măști cu gel pentru ochi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu măști de
mâini pentru îngrijirea pielii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu măști hidratante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
măști de picioare pentru îngrijirea pielii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu măști
pentru față, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ojă de unghii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate cosmetice cu
protecție solară, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe
față, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate cu protecție
solară puternică sau totală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse cosmetice
hidratante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse cosmetice exfoliante pentru

corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse cosmetice de protecție a buzelor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse cosmetice sub formă de lapte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice sub formă de loțiuni, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice pentru spălarea feței, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
curățare pentru ochi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de protecție
solară, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse exfoliante, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pudră de corp, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ser de față
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ser anti-îmbătrânire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu săruri de baie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
spray-uri de protecție solară, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șervețele impregnate
cu loțiuni de curățare a pielii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ulei de corp sub
formă de spray, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri bronzante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uleiuri de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
unt de corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu apă micelară, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu creme cosmetice pentru
fata si corp, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu creme bb de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu creme și
loțiuni cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu loțiuni de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lapte de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu geluri de corp, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu geluri pentru mâini, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice pentru piele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse cosmetice sub
formă de creme, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice sub formă de
pudră, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de vaporizare pentru corp, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
pentru curățarea mâinilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pudră de mâini, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu sclipici pentru
corp, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
serumuri de înfrumusețare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu seruri de uz cosmetic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ser antiîmbătrânire de uz cosmetic, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu uleiuri de
față, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu unt pentru față și corp, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ambră
(parfumerie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu apă de colonie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu apă
de lavandă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu apă de parfum, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
apă de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu apă parfumată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
arome, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole de parfumerie pe bază de
cedru, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batiste de unică folosință impregnate
cu colonie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu baze pentru parfumuri de
flori, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
extracte de parfum, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu extracte de flori
(parfumerie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu deodorante de corp
(parfumerie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni și creme de corp
parfumate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mosc (natural), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mosc (parfumerie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
parfumerie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu parfumuri de uz personal,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu parfumuri lichide, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu parfumuri
naturale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu preparate parfumate, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de parfumerie cu vanilie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de parfumerie, uleiuri esențiale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pulverizatoare pentru corp, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sprayuri
parfumate pentru corp, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu sprayuri pentru
corp (nemedicinale), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ulei de lavandă
de uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ulei de trandafiri de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu uleiuri naturale pentru
parfumuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele parfumate, servicii

de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
anticearcăne, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu anticearcăne corectoare
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu batoane corectoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
corector facial, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cosmetice colorate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cosmetice decorative, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cosmetice
pentru buze, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creioane cosmetice pentru
obraji, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creioane de contur pentru buze,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creioane de machiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creioane de ochi de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creioane  dermatografe,  servicii  de  vânzare 
cu  amănuntul  online  în legătură  cu  creioane 
pentru  ochi,  servicii  de vânzare  cu 
amănuntul  online  în  legătură  cu cremă 
corectoare,  servicii  de  vânzare  cu amănuntul 
online  în  legătură  cu  cremă  de  bază, servicii 
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu 
cremă pentru ten deschis, serviciide vânzare
cu amănuntul  online în legătură cu creme 
cosmetice, servicii de vânzare cuamănuntul 
online în legătură cu creme pentru   bronzare,
servicii  de  vânzare  cu  amănuntul  online  în 
legătură  cu  cretă  de  fardat,  servicii de 
vânzare  cu  amănuntul  online  în  legătură  cu
produse de demachiere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dermatografe,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu eye-liner (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fard cremos de obraz, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fard de pleoape,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu farduri de obraz, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu farduri
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu farduri de sprâncene,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu farduri pentru obraz și buze, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fond de ten, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fond de ten lichid (mizu-
oshiroi), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu fond de ten sub formă de cremă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu fonduri de ten, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu geluri pentru
demachiere, servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu lapte demachiant, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
luciu de buze, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu machiaj pentru față, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu machiaj pentru ochi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu măști de
frumusețe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu palete cu farduri de ochi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu palete de luciu de buze, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu preparate autobronzante (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice de aplicare pe buze, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice pentru sprâncene, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse cosmetice sub formă de
geluri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice sub
formă de farduri de pleoape, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de machiaj pentru față și corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse demachiante pentru ochi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pudre cosmetice pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pudre pentru
machiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pudriere cu machiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pudră de machiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pudră pentru
față, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pudră pentru sprâncene, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu rimel, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ruj de buze, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu rujuri
cremoase, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu seturi de machiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tuș lichid pentru ochi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vopsea
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu șervețele pentu față îmbibate cu produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu balsam de curățare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură

cu balsamuri de buze, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu balsamuri
pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu balsamuri pentru unghii,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu protecție solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bază pentru unghii (cosmetice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cosmetice pentru tratarea pielii uscate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cosmetice pentru unghii, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
anticelulitice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme antirid, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme balsam pentru pete, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme cosmetice
de mâini, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu creme anti-îmbătrânire, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme cu protecție solară, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme cosmetice
pentru piele uscată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme de curățare pentru
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cremă cosmetică pentru mâini,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cremă de noapte, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cremă
hidratantă după bărbierit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cremă pentru
ochi, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cremă pentru unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme de față și de corp, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme de noapte
(cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme de protecție, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme de zi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme după plajă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme exfoliante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme după
ras, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme hidratante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
nemedicinale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme nemedicinale de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme, loțiuni și geluri
hidratante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme pentru buze, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
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cu creme pentru corp, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu creme
pentru corp parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu creme pentru
demachiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme pentru față de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme pentru piele, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
creme tonifiante (produse cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu creme și loțiuni pentru bronzat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu emoliente pentru piele (nonmedicamente),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu emolienți pentru ten, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
emulsii de corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fond de ten iluminator
pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu geluri hidratante (produse
cosmetice), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu geluri pentru față, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu geluri pentru ochi, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lac de bază
pentru unghii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lac de unghii de uz
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lapte de corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lapte de curățare de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lapte de curățare pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lapte de
mâini, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lapte hidratant, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lapte pentru
bronzat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiune de baie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loțiune
pentru piele, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni de corp, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni cosmetice pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loțiuni de corp
sclipitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lotiuni parfumate pentru
corp, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu loțiuni de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni de zi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu loțiuni după plajă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni pentru aromoterapie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu loțiuni pentru
ochi, servicii de vânzare cu amănuntul online

în legătură cu loțiuni pentru reducerea celulitei,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu loțiuni tonice (cosmetice), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
loțiuni tonice de înfrumusețare pentru aplicare
pe corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști corporale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu măști de curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu măști cu gel
pentru ochi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști de mâini pentru
îngrijirea pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu măști hidratante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu măști
de picioare pentru îngrijirea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu măști
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu ojă de unghii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate cosmetice cu protecție solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe față,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu preparate cosmetice pentru pielea
uscată, pentru femei gravide, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
preparate cosmetice pentru uscarea unghiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu preparate cosmetice pentru îngrijirea
tenului, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu preparate cu protecție
solară puternică sau totală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice hidratante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse
cosmetice exfoliante pentru corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice de protecție a buzelor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse cosmetice sub formă de
lapte, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse cosmetice sub formă
de loțiuni, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
spălarea feței, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de curățare pentru
ochi, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse de protecție solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

710

cu produse exfoliante, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pudră de corp,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ser de față de uz cosmetic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ser anti-îmbătrânire, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu săruri de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu spray-uri de protecție solară, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șervețele impregnate cu loțiuni de curățare a
pielii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ulei de corp sub formă de spray,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu uleiuri bronzante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu uleiuri de
uz cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unt de corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
apă micelară, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme cosmetice pentru
față și corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme BB de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu creme și loțiuni cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu loțiuni de înfrumusețare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu lapte de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu geluri de corp, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu geluri
pentru mâini, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse cosmetice pentru
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse cosmetice sub formă de
creme, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse cosmetice sub formă
de pudră, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse de vaporizare
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse pentru curățarea
mâinilor, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pudră de mâini, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sclipici
pentru corp, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu serumuri de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu seruri de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ser antiîmbătrânire de uz cosmetic, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri de față, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unt pentru față și corp.
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
consultative privind construcția de lucrări
publice, servicii consultative privind demolarea
de clădiri, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, servicii de
construcții, servicii de construcții civile, servicii
de construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții, servicii
de informații privind construcția de clădiri,
servicii de informații și consultanță cu privire
la construcții, servicii de management în
construcții, supravegherea construcţiei de clădiri
izolarea clădirilor reparaţii şi întreţinere imobile
rezidenţiale, instalaţii şi mentenanţă pentru
instalaţii.

───────

(210) M 2020 05236 (111)172377
(151) 27/07/2020
(732) S.C. ELEMENT INDUSTRIAL

S.R.L., STR. BANUL ANTONACHE
NR. 40-44, ET. 2, BIROUL NR. 10,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELI XPRESS

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05

clase:
35. Publicitate pentru vânzare de imobile.
36. Servicii imobiliare, inclusiv închiriere imobile.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

37. Servicii de construcții, reparații și
mentenanță referitoare  la  construcții.
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(210) M 2020 05237 (111)172378
(151) 27/07/2020
(732) TZMO ROMANIA S.R.L., SOS.

DE CENTURĂ NR. 3E, COM.
CLINCENI, JUD. ILFOV, SAT
OLTENI, 077060, ILFOV, ROMANIA

(540)

alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe ───────

(210) M 2020 05254 (111)172379
(151) 27/07/2020
(732) MAGNET MEDIA SRL, STR.

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Stai online ca e mai fain/
Stai online ca e mai sigur

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, servicii de publicitate și
marketing online, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială.

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.01.16
(591) Culori revendicate: indigo, portocaliu,

clase:
3. Produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru curățare și
odorizante.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, suplimente alimentare de
uz medical şi preparate dietetice, preparate
și articole dentare, produse și articole
pentru igienă, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate bacteriene de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biologice mixte de uz medical, preparate de
toaletă medicinale, preparate de uz medical
pentru spălături, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
minerale de uz medical, preparate pe bază de
panthenol,  de  uz  medical,  preparate  pentru 
baie  de  uz  medical,  preparate pentru  băuturi 
medicinale,  preparate  și materiale  de 
diagnostic,  produse  pentru împrospătarea 
respirației de uz medical, produse rehidratante 
de uz medical, produse alimentare minerale 
pentru  scopuri  medicale,  remedii  naturale 
și farmaceutice, săruri deape minerale, săruri
de  uz  medical  pentru baie,  săruri  pentru 
rehidratare     orală,     șampoane    medicinale,

șampoane  uscate  medicinale, șampon 
medicinal,  șampon  medicinal  pentru  păr, 
soluție  salină  pentru  irigarea  sinusurilor și 
nasului, soluții contra bătăturilor, solvenți
pentru îndepărtarea plasturilor, sprayuri cu
lichide pentru bandajare, sprayuri refrigerante
pentru uz medical, stickuri contra durerilor de
cap, șervețele impregnate cu medicamente,
preparate terapeutice pentru baie, truse de prim
ajutor umplute, truse de prim ajutor de uz casnic,
umplute, truse portabile cu medicamente, uleiuri
medicamentoase pentru bebeluși, unguente cu
mentol pentru bebeluși.
10. 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 pentru sălilede 
operație,  îmbrăcăminte,  articole  pentru
acoperirea capului și încălțăminte pentru sălile
de operație, susținătoare și suporturi de uz
medical.

RĂZOARE NR. 1, ET. 3, JUDEŢ
CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ, 
ROMANIA
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42. Proiectare și dezvoltare de hardware și
software de calculator, creare de site-uri pe
internet.

───────

(210) M 2020 05271 (111)172301
(151) 28/07/2020
(732) S.C. BENDIS EQUILIBRIUM

S.R.L., STR. POET ANDREI
MUREȘANU NR. 9, JUD.
HUNEDOARA, SIMERIA,
HUNEDOARA, 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)

ARTA Cofetarie-Gelaterie

(531) Clasificare Viena: 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 24.01.01

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață, sosuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, prăjituri.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, cafea, ceai,
cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de
cafea, făină și preparate din cereale, pâine,
patiserie și cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata și amănuntul în legătură cu înghețată,

miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață, sosuri pentru înghețată, cornete pentru
înghețată, prăjituri.
43. Servicii de restaurante, servire de produse
de cofetărie, înghețată și băuturi în restaurante,
servicii de furnizare produse de cofetărie,
înghețată și băuturi.

───────

(210) M 2020 05285 (111)172424
(151) 28/07/2020
(732) REGINA AGROPRODEXIM S.R.L.,

STR. PODULUI NR. 40, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, 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)

Regina

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.05.18

clase:
29. Miezuri de nucă, afine uscate, afine
preparate, dulceață de afine, ciuperci
conservate, ciuperci preparate, ciuperci
comestibile uscate, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, fructe de pădure,
conservate, trufe conservate, pastă de trufe,
trufe uscate (ciuperci comestibile), produse
tartinabile pe bază de trufe (creme de trufe), hribi,
uscați, legume congelate, fructe congelate.
30. Miere, miere naturală, plăcinte cu afine,
sosuri de ciuperci.
31. Miezuri de nucă crude, afine proaspete,
afine crude, afine neprelucrate, afine sălbatice,
proaspete, ciuperci neprelucrate, ciuperci crude,

(591) Culori revendicate: maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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ciuperci proaspete, fructe si legume proaspete,
nuca in coaja, fructe de padure proaspete, trufe
proaspete.

───────

(210) M 2020 05286 (111)172309
(151) 28/07/2020
(732) NOICI VIVO S.R.L., STR. EMIL

CIORAN NR. 1, SC A, ET. 1, AP.
13, JUD. SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

STYLASH STYLISH
LASHMAKING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 03.07.17; 29.01.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Gene, gene false, vopsele pentru gene,
creioane pentru gene, mascara pentru gene
lungi, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru gene, păr şi unghii false.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni, acţionate manual, pensete, pensete
pentru gene artificiale.

───────

(210) M 2020 05301 (111)172409
(151) 29/07/2020
(732) OANA-ALEXANDRA IONESCU,

STR. DANIIL IONESCU NR. 58,
JUDEŢUL VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII, NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET.
4, AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)

GeNA

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 26.11.05;
27.05.01; 29.01.04

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare.
44. Servicii de îngrijire a frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, maro,
galben

(591) Culori  revendicate:  albastru  (Pantone
2191C, 315C)
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(210) M 2020 05313 (111)172171
(151) 29/07/2020
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)

SennaLax laxativ natural

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
24.15.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice de uz uman,
medicamente, substanțe dietetice de uz medical,
suplimente alimentare de uz medical, laxative,
toate acestea destinate tratării afecțiunilor
digestive sau menținerii aparatului digestiv.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05319 (111)172306
(151) 29/07/2020
(732) CERVIT ONLINE S.R.L., STR.

MIHAI VITEAZUL NR. 6B, ET.
1, CAMERA 2, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Bambinice
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Opritoare din cauciuc pentru ferestre şi
uşi, bandă izolantă, bandă adezivă (izolantă),
materiale de etanşare, umplere şi izolare,
materiale și articole izolante și opritoare din
cauciuc, membrane de etanșare nemetalice,
materiale de etanșare (umplutură) din cauciuc
sau din plastic, benzi de etanșare nemetalice,
dispozitive de etanșare nemetalice, inele pentru
etanșare, compuși adezivi de etanșare, profiluri
de etanșare nemetalice, materiale de etanșare
în vederea impermeabilizării, coliere de etanșare
din cauciuc.
18. Marsupii pentru transportul copiilor mici,
portbebeuri (marsupii tip fașă sau hamuri),
rucsacuri, rucsacuri pentru transportat copii,
genți pentru scutece, genți din pânză , genți din
piele, genți de mână, genți impermeabile, genți
de umăr, genți cu rotile, genți de umăr pentru
copii, genți pentru schimbat scutece (înfășat).
20. Perne pentru bebeluși, perne, perne
pentru alăptat, perne de maternitate, perne
pentru scaune, perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, perne de susținere a gâtului,
perne antirostogolire pentru bebeluși, perne de
susținere folosite la scaunele de siguranță de
mașină pentru copii.
28. Trambuline, skateboarduri, genunchiere
pentru skateboard (articole sportive), role pentru
plăci de skateboard, protecții pentru brațe
pentru skateboard, manșete de protecție pentru
încheietura mâinii pentru skateboard, genți
pentru skateboard-uri, triciclete pentru copii mici
(jucării), vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), saltele de joc cu jucării pentru copii mici,
jucării pentru copii, mese multifuncționale pentru

(591) Culori revendicate: verde, alb, gri, 
roșu(Pantone P485C)
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copii (jucării), jucării-centru de activități pentru
copii, căsuțe de jucărie pentru copii.

───────

(210) M 2020 05338 (111)172423
(151) 30/07/2020
(732) KLASS ENTERPRISE SRL, CALEA

SEVERINULUI, BL.319, SC.1,
AP.1, CRAIOVA, 200102, DOLJ,
ROMANIA

(540)

KlassGroup

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.11.12; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05358 (111)172381
(151) 30/07/2020
(732) S.C. MAURANA PRODIMPEX

S.R.L., BLD. ALEXANDRU
OBREGIA NR. 2B, BL. 2B, SC.
1, ET. 8, AP. 48, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

maurana

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
27.05.01; 26.01.03

clase:
35. Servicii de comerț en detail și en gros cu
produse alimentare și non alimentare, băuturi
alcoolice și nonalcoolice, tutun, produse de
curățenie, articole menaj, consumabile, produse
cosmetice, decorațiuni, ambalaje, jocuri, jucării,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare.
39. Depozitarea mărfurilor, transport și
depozitare, depozitare de alimente, depozitare
de cosmetice, depozitare în vrac, depozitare de
băuturi, depozitare de bunuri comerciale.

───────

(591) Culori revendicate: roşu (HEX
#ad0000), gri deschis, gri închis

(591) Culori revendicate: roșu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05364 (111)172294
(151) 30/07/2020
(732) SABINA POPA, STR. VASILE

(540)

MIAKI

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 26.13.25;
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de mobilier și articole de decorațiune interioară
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 05419 (111)172289
(151) 03/08/2020
(732) VIRGIL GEORGE PETRACHE,

STR. MILITARI NR. 1, BL. 12D,
SC. 2, AP. 20, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

FIT 2 LIFE Revoluția
ta culinară

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.08;
02.01.23; 02.03.08; 02.03.23; 29.01.13

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare si preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu suplimente
alimentare si preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
dietetice pentru consumul uman, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suplimente dietetice pentru consumul uman,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu suplimente dietetice
pentru consumul uman, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fibre dietetice care
ajută digestia, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu fibre dietetice care ajută

ALECSANDRI NR. 1C, VILA 2,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJUL 1,
BIROU 1.02, SECTORUL 5, 050726 
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, 
AP.  19,  SECTOR  1,  BUCUREŞTI, 
010497,   ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, alb, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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digestia, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu fibre dietetice
care ajută digestia, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie.
41. Cursuri de nutriție (nemedicale), organizare
de cursuri de nutriție, servicii educative în
domeniul nutriției, servicii de educație în materie
de nutriție, furnizare de cursuri educative
referitoare la dietă, furnizare de cursuri de
instruire online, organizare de cursuri de formare
online cu privire la alimentație, cursuri pentru
îngrijirea corporală (instruire), organizare de
cursuri despre controlul greutății corporale,
organizare de cursuri despre scăderea greutății
corporale.
43. Servicii de catering, servicii de consultanță
cu privire la alimente, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, asigurarea de hrană și băuturi.
44. Consultanță în nutriție, consiliere legată de
nutriție, consultanță legată de nutriție, furnizare
de informații referitoare la nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, consultanță
în domeniul nutriției și al dietelor, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutriție,
servicii de orientare dietetică și nutrițională,
furnizare de informații nutriționale despre
alimente, furnizare de informații nutriționale
despre alimente pentru pierderea în greutate de
uz medical, furnizare de informații nutriționale
despre băuturi pentru pierderea în greutate de
uz medical, servicii de consiliere medicală în
materie de dietă.

───────

(210) M 2020 05421 (111)172283
(151) 14/08/2020
(732) IOANA HOLT, 1732 1ST AVE

#21186, NY 10128, NEW YORK,
NEW YORK, STATELE UNITE ALE
AMERICII
BENJAMIN DAVID EARLEY, 1732
1ST AVE #21186, NY 10128, NEW
YORK, NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) CABINET INDIVIDUAL RALUCA
DUŢESCU, STR. MATEI VOIEVOD
NR. 21, SC. B, ET. 4, AP. 21, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HOLT Helping Others
Live and Travel!

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
29.01.11

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de cazare temporară.
───────

(591) Culori revendicate: verde (Hex
#222f23)
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(210) M 2020 05455 (111)172415
(151) 04/08/2020
(732) CONSTANȚA ILIE, SAT CRIVINA,

NR. 232, JUD. PRAHOVA, COM.
GORGOTA, 107276, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

NEXT ONE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.01; 24.17.05; 24.17.07; 24.17.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, servicii de vânzare de produse IT
şi comunicaţii, precum şi accesorii ale acestora.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnlogice, precum şi
grafică, cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, servicii de analiză, cercetare industrială
şi design, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software, consultanţă
în crearea de produse şi accesorii la cerere şi/
sau la comandă în domeniul IT, în domeniul
comunicaţiilor şi telefoniei.

───────

(210) M 2020 05456 (111)172416
(151) 04/08/2020
(732) CONSTANȚA ILIE, SAT CRIVINA,

NR. 232, JUD. PRAHOVA, COM.
GORGOTA, 107276, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

NEXT PROVIDER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.01; 24.17.05; 24.17.07; 24.17.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, servicii de vânzare de produse IT
şi comunicaţii, precum şi accesorii ale acestora.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
grafică, cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, servicii de analiză, cercetare industrială
şi design, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software, consultanţă
în crearea de produse şi accesorii la cerere şi/
sau la comanda în domeniul IT, în domeniul
comunicaţiilor şi telefoniei.

───────
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(210) M 2020 05515 (111)172414
(151) 06/08/2020
(732) BIOGENETIX SRL, SOS. UNIRII

NR. 68, SAT PETRESTI, JUDETUL
ILFOV, CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA-APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.C14, SC.
B, AP.41, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061791

(540)

BIOgenetiX

(531) Clasificare Viena: 01.13.15; 27.05.01;
29.01.14

(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 de uz medical, 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.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05553 (111)172418
(151) 07/08/2020
(732) SC MINDUSTRIES SRL, STR.

DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ,
NR. 1-17, BL. 52C, ET. 3, AP.
33, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Brutăria Bună

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 27.05.01;
29.01.12

clase:
16. Pungi din hârtie sau plastic pentru
ambalat, ambalaje din hârtie sau carton,
bannere din hârtie, cutii pentru ambalat,
gravuri, fluturași publicitari, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări, şervețele din
hârtie, buletine informative, agende, publicaţii
periodice, fotografii, ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, suporturi pentru farfurie din hârtie,
cărți poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite, cărți
de scris sau de colorat, instrumente de scris.
35. Publicitate, publicitate prin poștă, postare de
afişe publicitare, producţie de clipuri publicitare,
demonstraţii cu produse, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, marketing, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizarea de târguri
comerciale, publicitate exterioară, publicitate
radio, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, marketing cu
public ţintă, publicitate prin televiziune, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare.

(591) Culori revendicate: roșu, galben,
albastru, negru

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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42. Proiectare de software pentru calculatoare,
design de arte grafice, dezvoltare de software în
cadrul publicării de software.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
și băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), decorarea de alimente,
decorarea de torturi, informaţii și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2020 05554 (111)172304
(151) 07/08/2020
(732) EVENT MARKET PLATFORM

SRL, STR. DANIEL DANIELOPOLU
NR. 36, ET. 2, AP. 9, 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

(540)

EVENT MARKET

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.04;
26.04.02

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Intermediere publicitară, servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
în achiziții, servicii de publicitate, servicii de
marketing, servicii de promovare, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2020 05555 (111)172285
(151) 07/08/2020
(732) VIA VITICOL SRL, STR. GENERAL

CONSTANTIN BUDISTEANU
NR. 26, CORP A1, 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

(540)

CAII DE LA LETEA PRINCEPS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri.

───────
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(210) M 2020 05556 (111)172286
(151) 07/08/2020
(732) VIA VITICOLA SRL, STRADA

GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 26, CORP
A1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
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)

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vinuri.
───────

(210) M 2020 05557 (111)172287
(151) 07/08/2020
(732) VIA VITICOLA SRL, STRADA

GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 26, CORP
A1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CAII DE LA LETEA
VOLUMUL II

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Vinuri.
───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

CAII DE LA LETEA
VOLUMUL I
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(210) M 2020 05621 (111)172274
(151) 11/08/2020
(732) IARO TRADING SRL, STR.

ION CREANGA NR. 38, CAM 1,
PARTER, JUD. IASI
, COMUNA VALEA LUPULUI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)

domi qualità perfetta!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 04.02.20

clase:
3. Detergent rufe, detergent de curăţat, discuri
(tampoane) demachiante din bumbac.
6. Folii aluminiu.
16. Saci menajeri, din hârtie sau plastic, folii
alimentare, din hârtie sau plastic, hârtie de copt.
21. Bureţi de vase, bureţi inox, lavete
absorbante, lavete microfibră, mănuşi de uz
casnic, scobitori, articole de curăţare.

───────

(210) M 2020 05629 (111)172307
(151) 11/08/2020
(732) LIDER FURNITURE SRL, STR.

PARÂNG NR. 4, BL. H2, AP. 26,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

LIDER FURNITURE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.04.09; 12.01.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilă și mobilier, canapele.
───────

(210) M 2020 05638 (111)172282
(151) 12/08/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NEO HERĂSTRĂU PARK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: galben, verde, 
mov,alb, gri
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalare
şi de reparaţii, extracţie minieră, foraje pentru
extracţia de petrol şi de gaze.

───────

(210) M 2020 05639 (111)172280
(151) 12/08/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ONE HERĂSTRĂU OFFICE
(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.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalare
şi de reparaţii, extracţie minieră, foraje pentru
extracţia de petrol şi de gaze.

───────

(210) M 2020 05651 (111)172278
(151) 12/08/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ONE HERĂSTRĂU OFFICE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05661 (111)172279
(151) 12/08/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NEO HERASTRAU PARK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.24; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 05755 (111)172308
(151) 14/08/2020
(732) DEXELLENCE PROJECT SRL,

STR. SG. NEDELEANU ION NR.7,
BL. P33, SC.1, AP.23, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
CĂTĂLIN NEAGU, STR. ȚUȚEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, COD POȘTAL
700730, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

dexellence

(531) Clasificare Viena: 26.11.12; 26.11.25;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
pentru terapie fizică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
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 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 din hârtie

(591) Culori revendicate: roşu burgund, alb
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: verde, turcoaz,
negru
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de unică folosință, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru curățenie,
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
instrumente medicale, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, 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, consiliere cu privire
la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, consultanță 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 privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea de informații
despre produse de larg consum, și anume
cu privire la cosmetice, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, 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, intermediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte 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 administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii administrative privind trimiterea
pacienților, servicii administrative referitoare la
prelucrarea reclamațiilor în perioada de garanție,
servicii ale agențiilor de export, servicii ale
agențiilor de import, servicii de achiziții, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
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comandă (pentru terți), servicii de comandă
cu ridicata, 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 agenţii de import și export,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de informare și de consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terți,
servicii pentru promovarea exporturilor.
37. Întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
curățare de instrumente și aparate chirurgicale,
curățarea instalațiilor sanitare mobile, furnizare
de informații privind instalarea de aparate
electrice, furnizare de informații privind
instalarea de utilaje, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de aparate și
instrumente de laborator, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate medicale, furnizare de informații privind
repararea și întreținerea de aparate pentru
iluminat electric, informații privind întreținerea
echipamentului de măsurare și de testare,
informații în domeniul reparațiilor, înlocuirea
luminilor, instalare de aparate medicale, instalare
de echipamente sanitare, instalare de instalații
de iluminat, instalare de sisteme de iluminat,
instalare, întreţinere si reparaţie de aparate
şi instrumente medicale, instalarea de sisteme
de instrumentar, întreținere de aparate și
instrumente medicale, întreținere de echipament
medical, reparare de aparate de iluminat,
reparare de echipament electric, reparare de
instalații sanitare, reparare și întreținere de
instrumente și aparate chirurgicale, reparare
și întreținere de instrumente, aparate și
echipamente medicale, reparații de aparate
chirurgicale, reparații de aparate electronice,

reparații de aparatură și echipamente medicale,
reparații de instrumente optice, reparații sau
întreținere de aparate și instrumente optice,
reparații sau întreținere de aparate de iluminat
electrice, reparații sau întreținere de aparate și
instrumente de laborator, reparații sau întreținere
de aparatură și echipamente medicale, servicii
consultative privind instalarea de aparate de
iluminat, servicii de reparații de aparatură
medicală, sterilizare de instrumente chirurgicale,
sterilizare de instrumente medicale.
39. 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, transport.
41. Educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, servicii educative, de divertisment
și sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 05809 (111)172277
(151) 18/08/2020
(732) CONSTANTIN CLAUDIU CRETU,

STR. MARATEI BL S6, AP. 59,
JUDETUL NEAMT , PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

HAPPY CLEAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
07.01.09; 05.03.11

(591) Culori revendicate:verde, maro, alb,
galben
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 05823 (111)172426
(151) 19/08/2020
(732) SC VALVIS HOLDING SA, STR.

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

æ æthera

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Apă Seltzer.
33. Băuturi alcoolice Seltzer.

───────

(210) M 2020 05826 (111)172425
(151) 19/08/2020
(732) SC VALVIS HOLDING SA, STR.

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

æthera
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Apă Seltzer.
33. Băuturi alcoolice Seltzer.

───────

(210) M 2020 05837 (111)172263
(151) 19/08/2020
(732) SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL,

STR. VARNAV NR. 29 E, JUDEŢUL
BOTOŞANI, BOTOŞANI, 710166,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

DCD aRoma fabricii de carne

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,

ION SLĂTINEANU NR. 20, ET.1, 
CAMERA 307, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ION SLĂTINEANU NR. 20, ET.1, 
CAMERA 307, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(591) Culori revendicate: mov, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt,iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 05909 (111)172328
(151) 21/08/2020
(732) ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ PENTRU
GESTIONAREA INTEGRATĂ A
DEŞEURILOR ILFOV, CALEA
BUCUREŞTILOR NR. 222C, ET.
2, JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ADIGIDI

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 26.11.11;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.03

clase:
40.  Reciclarea gunoaielor și a deșeurilor.

───────

(210) M 2020 05916 (111)172314
(151) 21/08/2020
(732) S.C. D.Z. CONSULTING

INTERNATIONAL S.R.L., SOS
ANDRONACHE NR. 203, MODUL
I, CORP C1, BIROU NR. 56, ET. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DZ CONSULTING

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.09; 29.01.04

clase:
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
sistematizarea informaţiilor în baze de date,
consultanţă de afaceri în legătură cu: fuziuni
şi achiziţii, privatizări, implementare proiecte
greenfield, identificare parteneri locali în vederea
asocierii, studii şi cercetări de piaţă.
36.  Consultanţă de afaceri financiare în legătură
cu fuziuni şi achiziţii, privatizări, implementare
proiecte greenfield.

───────

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 06074 (111)172153
(151) 28/08/2020
(732) DUMITRU SANDU, ALE.

TINERETULUI NR. 6, BL. 11,
SC. B, AP. 1, JUDEȚUL ILFOV,
BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

(540)

EXPERT SANDU SECURITY

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 03.01.08;
26.05.01; 26.05.15; 27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Transportul cu maşini blindate, transportul
cu maşina, umplerea bancomatelor cu numerar,
transportul protejat al bunurilor de valoare,
operaţiuni de salvare (transport), transport,
transportul de mărfuri, depozitarea fizică a
datelor sau documentelor stocate electronic.
45. Servicii de pază, investigaţii privind
persoanele dispărute, servicii de pază pe timp de
noapte, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
servicii de gardă de corp, consultanţă în ceea
ce priveşte securitatea fizică, scanarea bagajelor
din motive de securitate.

───────

(210) M 2020 06107 (111)172417
(151) 29/08/2020
(732) OLADENT DIGITAL SRL, CALEA

BUCURESTI NR. 191, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

OLADENT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii administrative cu privire la
asigurări stomatologice, servicii administrative
privind trimiterea pacienților, servicii de analiză
a prețurilor, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de marketing în domeniul
stomatologiei.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
chatroom pentru rețele sociale, furnizare de
servicii de chat audio, comunicare electronică
prin spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, furnizare de linii de chat pe internet,
furnizare de spații de chat și forumuri pe
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la forumuri pe internet.
44. Servicii de stomatologie, furnizare de
informații despre stomatologie.
45. Servicii de rețele sociale online accesibile
prin aplicații mobile descărcabile, servicii de
rețele de socializare on-line.

───────
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(210) M 2020 06538 (111)172179
(151) 16/09/2020
(732) R.R.G. GUARD&SECURITY

SRL, STR. RODULUI NR. 26,
ET. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RRG SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.25;
29.01.13; 01.01.02; 24.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
personale.

───────

(740) ENACHE IP PARTNERS S.R.L.,
BD. UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3,
ET. 4, AP. 73, SECTOR 3, 030834
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BLUE FOX SECURITY BFS

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de pază și protecție, servicii
de pază antiefracție, monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de securitate fizică,
consultanță în materie de securitate, închiriere
de aparatură de securitate, servicii de securitate
pentru clădiri, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii prestate de gardă
de securitate, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de
siguranță, salvare, securitate și control, servicii
de inspecții de securitate pentru terți, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate.

───────

(591) Culori revendicate: rosu, albastru,
galben

(210) M 2020 06649 (111)172311
(151) 21/09/2020
(732) BLUE FOX SECURITY SRL, 

BD.PIPERA NR. 1/II, BIROU 
NR. 4(B4), ETAJ 4, ORAȘ 
VOLUNTARI, ILFOV, 
ROMANIA
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(210) M 2020 06724 (111)172305
(151) 23/09/2020
(732) SSM SAFETY SOLUTIONS S.R.L.,

BULEVARDUL PRIMAVERII NR.
57, AP. P1, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SSMSolutions
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Consultanță în domeniul siguranței la
locul de muncă, consultanță în materie de
prevenire a incendiilor, consultanță în materie
de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, consultanță în materie de
securitate în muncă, administrarea riscurilor
pentru securitatea fizică și siguranță, evaluare
a riscurilor în materie de securitate,
evaluarea gradului de siguranță, investigarea
accidentelor, marcarea de securitate pentru
bunuri, monitorizare avertizoare de incendiu,
monitorizarea sistemelor de securitate, rapoarte
de accidente (servicii juridice), servicii de
cercetare a antecedentelor în scopul angajării,
servicii de consultanță în materie de siguranță,
servicii de consultanță în materie de securitate
fizică și siguranță, servicii de evaluare a riscului
pentru securitate fizică și siguranță, servicii
de informare cu privire la securitatea fizică
și siguranță, servicii de informare referitoare
la siguranță, servicii de inspecții de securitate
pentru terți, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de securitate fizică, servicii
de securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii de stingerea incendiilor,
servicii juridice, consultanță și asistență în
domeniul securității și sănătății în muncă
și a situațiilor de urgență (prevenirea și
stingerea incendiilor, protecție civilă), cercetarea
accidentelor de muncă produse în domeniul
securității și sănătății în muncă și al situațiilor de
urgență, servicii de protecția muncii, servicii de
prevenire și stingere a incendiilor.

───────

(210) M 2020 06752 (111)172266
(151) 24/09/2020
(732) S.C. DACO SECURITY GUARD

S.R.L., BULEVARDUL GEORGE
COȘBUC NR. 257, CAMERA 10,
PARTER, JUD. GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

DSG DACO
SECURITY GUARD

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2020 07046 (111)172422
(151) 05/10/2020
(732) SC SECURITY MARSHALL

SRL, STR. LIBERTATII NR. 126,
JUDEȚUL ILFOV, GLINA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SECURITY MARSHALL
PRIVATE SECURITY

PROTECTION

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 01.03.12;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate: galben, albastru,
negru, alb
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45. Însoţire/escortare în societate (însoţire),
servicii de agenţii de detectivi, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
de gardă de corp, urmărirea bunurilor furate,
servicii de investigaţii şi supraveghere referitoare
la siguranţa fizică a persoanelor şi la securitatea
bunurilor materiale.

───────

(210) M 2020 07640 (111)172288
(151) 23/10/2020
(732) SC FREIA FIRE & SECURITY

SRL, CLADIREA C09, CAMERA
1, ET. 2, AP.1, SAT MOINESTI,
FERMA POPRICANI, JUD. IAŞI,
POPRICANI, 707380, IAȘI,
ROMANIA

(540)

FREIA FIRE & SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 08351 (111)172262
(151) 18/11/2020
(732) S.C. PAMBU PRO SECURITY

S.R.L., BLD. I. GH. DUCA NR. 71,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PAMBU PRO

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.17; 26.05.01; 26.05.16;
26.05.18; 02.07.20; 02.07.23

clase:
45. Servicii de siguranță pentru protejarea
bunurilor și indivizilor, servicii de protecție și
pază.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe



4. TABELE CU MĂRCILE ÎNREGISTRATE,
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Mărci publicate în BOPI nr. 05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

1
M 2011
02172

17/03/2011 172209 SC DACIA PLANT
SRL

INTERFERONAT 5 583

2
M 2011
03605

11/05/2011 172296 GIUSEPPE SCOCCA STUDIO SCOCCA 45 583

3
M 2012
02863

03/05/2012 172180 SC PETROCART SA Din grijă pentru
natură.Din grijă pentru
oameni.

16 583

4
M 2012
03297

21/05/2012 172238 SC ANTENA TV
GROUP SA

Dimi Neatza 16, 35, 38,
41, 42

583

5
M 2012
03452

28/05/2012 172241 SC ANTENA TV
GROUP SA

PRODANCA &
REGHE - AVENTURA
AMERICANA

16, 35, 38,
41, 42

584

6
M 2012
03646

05/06/2012 172235 SC ANTENA TV
GROUP SA

INTACT TV 16, 35, 38,
41, 42

584

7
M 2012
03670

06/06/2012 172218 RADU VALENTIN StillDesign 20, 24, 27,
35

585

8
M 2012
03868

13/06/2012 172252 SC EUROPEAN
SECURITY GUARD
SRL

EUROPEAN
SECURITY GUARD

41, 45 585

9
M 2012
04677

19/07/2012 172411 SC ANTENA TV
GROUP SA

DRUMUL SPRE
ALTAR

16, 35, 38,
41, 42

585

10
M 2012
05227

16/08/2012 172226 SC DEDEMAN SRL DEDE 16, 35, 41,
42

586

11
M 2012
05228

16/08/2012 172227 SC DEDEMAN SRL DedePlan 16, 35, 41,
42

586

12
M 2012
05230

16/08/2012 172228 SC DEDEMAN SRL DedeManual 16, 35, 41,
42

587

13
M 2012
05231

16/08/2012 172229 SC DEDEMAN SRL DedeMarket 16, 35, 41,
42

587

14
M 2012
05232

16/08/2012 172230 SC DEDEMAN SRL DedeDeals 16, 35, 41,
42

588

15
M 2012
05339

23/08/2012 172412 SC ANTENA TV
GROUP SA

iComedy 16, 35, 38,
41, 42

588

16
M 2012
05730

07/09/2012 172258 SC ANTENA TV
GROUP SA

TELEFONUL DE LA
MIEZUL NOPŢII

16, 35, 38,
41, 42

588

17
M 2012
05824

12/09/2012 172240 SC ANTENA TV
GROUP SA

GSP TV 16, 35, 38,
41, 42

589

18
M 2012
07324

12/11/2012 172380 SC AGRO-CHIRNOGI
SA

MOARA LUNCA
DUNARII

30, 39, 40 589

19
M 2012
07348

13/11/2012 172387 SC WATER SYSTEMS
INTERNATIONAL SRL

Logictherm ENERGY
SAVING SOLUTIONS

9, 11, 35 590

20
M 2013
00060

09/01/2013 172237 SC ANTENA TV
GROUP SA

ROMÂNIA RÂDE 16, 35, 38,
41, 42

590

21
M 2013
00061

09/01/2013 172239 SC ANTENA TV
GROUP SA

ROMÂNIA RÂDE,
CÂNTĂ ŞI DANSEAZĂ

16, 35, 38,
41, 42

590

22
M 2013
00392

23/01/2013 172236 SC ANTENA TV
GROUP SA

ROMÂNII AU ARTIŞTI 16, 35, 38,
41, 42

591
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

23
M 2013
00460

25/01/2013 172234 SC OSTROVIT SA AMFORA ROMANĂ 35 591

24
M 2013
00641

31/01/2013 172193 SC ASOCIATIA
PENTRU TINERET
OLIMP SRL

EUROJUNIOR 16, 41 591

25
M 2013
00642

31/01/2013 172194 SC ASOCIATIA
PENTRU TINERET
OLIMP SRL

SUPERPITICOT 41 592

26
M 2013
00661

01/02/2013 172243 SC DANCO TRADE
FACILITY SRL

eDanco.ro - Simplu.
Comod. Sigur

35, 42 592

27
M 2013
01000

14/02/2013 172200 SC KOBER SRL KOBER Premium
WEISS

2 592

28
M 2013
01194

21/02/2013 172225 SC DEDEMAN SRL BAUDEMAN 2, 17, 19,
35

593

29
M 2013
01731

14/03/2013 172253 SC GECSAT SA Gecsat te ţine o viaţă 17 593

30
M 2013
01774

15/03/2013 172392 VASILE-SILVIU
PRIGOANA

Wine expo
BUCHAREST

42 594

31
M 2013
01778

15/03/2013 172393 VASILE-SILVIU
PRIGOANA

horeca expo 41, 42 594

32
M 2013
01843

18/03/2013 171800 SC ANTENA TV
GROUP SA

ANTENA PLAY 16, 35, 38,
41, 42

594

33
M 2013
02128

27/03/2013 172394 GARANTI BANK S.A. iLoanU 9, 35, 36,
42

595

34
M 2013
02226

01/04/2013 172312 ISI SAL OFFSHORE ZETA 29, 30 595

35
M 2013
02227

01/04/2013 172313 ISI SAL OFFSHORE BELO 29, 30 596

36
M 2013
02290

02/04/2013 172233 SC HAIRTECH
TECHNICIANS SRL

HairTecH 35, 41, 42,
44

596

37
M 2013
02395

04/04/2013 172188 SC FALKOR SRL FALKOR HEATING /
AIR CONDITIONING

11, 35, 37 596

38
M 2013
02396

04/04/2013 172189 SC FALKOR SRL EVAPO 11, 35, 37 597

39
M 2013
02397

04/04/2013 172190 SC FALKOR SRL evoclima 11, 35, 37 597

40
M 2013
02508

09/04/2013 172290 SC FLANCO RETAIL
SA

FLANCO interactiv 35, 38, 41,
42

597

41
M 2013
02577

10/04/2013 172270 SC ARENA EVENTS
SRL

BLACK SEA ARENA 35, 41 598

42
M 2013
02896

23/04/2013 172247 SC BIOFARM SA TRIDIGEST 35 598

43
M 2013
03000

09/05/2013 172397 REBENCIUC MARIUS-
PETRE

CERASUS puterea
naturii

5, 10, 31 598

44
M 2013
03002

25/04/2013 172383 SC CIRAST SRL APINECTAR 5, 30, 31 599

45
M 2013
03076

29/04/2013 172291 SC FLANCO RETAIL
SA

Economiseşte peste
aşteptări!

35 599

46
M 2013
03093

30/04/2013 172299 NORIEL IMPEX SRL 4 Basme 6 9 15 20
puzzle

28 599
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47
M 2013
03435

20/05/2013 172410 SC ANTENA TV
GROUP SA

ROMÂNIA ARE
MUZICĂ

16, 35, 38,
41, 42

599

48
M 2014
07893

19/11/2014 172246 MARCU CORNELIU-
DANIEL

DANIC INSTAL
SERVICES
BUCURESTI

9, 37, 42 600

49
M 2015
02737

22/04/2015 172413 SC INVESTONIA
SYSTEMS SRL

CITY GAME
ELDORADO

41 600

50
M 2016
01674

10/03/2016 172271 SC ARENA EVENTS
SRL

ESCAPE Festival 41 601

51
M 2016
02304

31/03/2016 172162 EURO PRODCHIM
SRL

FIX COLOR culoarea
tuturor

1, 2, 35,
39, 40, 42

601

52
M 2016
03503

17/05/2016 172163 GRUPA MASPEX Sp.
z o. o. Sp. k.

Bucovina. Inseteaza-
te!

32, 35 602

53
M 2016
08573

20/12/2016 172269 SC TRIQ VISION
DISTRIBUTION SRL

BRIGHT 9 602

54
M 2017
05713

05/09/2017 172206 MANDACHI STEFAN
VALENTIN

BUM BUM BOX 41 602

55
M 2017
06389

05/10/2017 172384 SFARA TOURS
BISTRITA SRL.

Sfara Tours 39 603

56
M 2018
00947

15/02/2018 172248 ALEXANDRU
CIOBANU

HOMETOWN 41 603

57
M 2018
02181

27/04/2018 172150 FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE TRAP

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE TRAP

41, 45 604

58
M 2018
05287

13/08/2018 172176 SC LABORATOARELE
FARES BIO VITAL
SRL

RENALEX 3 604

59
M 2018
05543

27/08/2018 172207 ȘTEFAN-VALENTIN
MANDACHI

DON STEFANO 43 604

60
M 2018
05637

30/08/2018 172185 PROFIPACK S.R.L. Profipack All pack
solutions

39, 42 605

61
M 2019
00027

04/01/2019 172208 SC ALIA SA Finess 3, 5, 6, 21,
35

605

62
M 2019
02962

16/04/2019 172151 SC CLUB FEROVIAR
SRL

CARIERĂ
FEROVIARĂ ÎN
ROMÂNIA

41 606

63
M 2019
03033

17/04/2019 172220 CRISTINEL
CONSTANTIN
HRISTEA

BABUSHKA
PLĂCINTE
TRADIŢIONALE

29, 30 606

64
M 2019
03149

22/04/2019 172196 S.C. FOLIAR CHEM
S.R.L.

nutrifert 1 607

65
M 2019
03860

24/05/2019 172318 AMASS CONFORT
SYSTEMS S.R.L.

AMASS 11, 35, 37,
38, 39

607

66
M 2019
04155

25/06/2019 172388 RAMONA MARIANA
SUTEU

HC Home Care 44, 45 608

67
M 2019
04156

25/06/2019 172389 RAMONA MARIANA
SUTEU

IQ consulting 35, 36, 38,
41

608

68
M 2019
04157

25/06/2019 172390 RAMONA MARIANA
SUTEU

... cu har 29, 30, 32 609

69
M 2019
04983

06/07/2019 172201 BOGDAN GEORGE
MĂRUNȚIȘ

IMPulse Smartphone 9, 35, 38,
42

609
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70
M 2019
05260

17/07/2019 172231 BETA IMPACT SRL astoria home 35 609

71
M 2019
06093

26/08/2019 172152 S.C. DELIVERY
SOLUTIONS S.A.

easybox 6, 39 610

72
M 2019
06857

25/09/2019 172391 DENIRO MEDIA SRL DENIRO MEDIA 35, 38 610

73
M 2019
07580

24/10/2019 172199 SC OSTROVIT SA DOMENIILE OSTROV
RESERVE LEGIO

33, 43 610

74
M 2019
08571

29/11/2019 172166 TIBERIU NEMET BUFFET EXPRESS
TOMIS3

43 611

75
M 2019
09205

24/12/2019 172315 VITACARE SRL MENTALPLUS 3, 5 611

76
M 2020
00613

30/01/2020 172385 FORM SPACE
EVENTS SRL

FORM DAYS Music &
Arts FESTIVAL

16, 25, 35,
41

611

77
M 2020
00881

06/02/2020 172264 JUSTIN URUCU VINALTUS STROP
DIN SOARE

33, 41 612

78
M 2020
01076

12/02/2020 172168 EUROINVEST 2003
SRL

PREMOSA 6, 19, 20,
37

612

79
M 2020
01450

25/02/2020 172213 SHARDA EUROPE
B.V.B.A.

DOXA 5 613

80
M 2020
01451

25/02/2020 172214 SHARDA EUROPE
B.V.B.A.

PROTOS 5 613

81
M 2020
01545

27/02/2020 172149 FEDERATIA ROMANA
DE HAND TO HAND
FIGHTING

FEDERATIA ROMANA
DE HAND TO HAND
FIGHTING

41, 45 613

82
M 2020
02013

16/03/2020 172297 S.C. MXM LOGISTICS
S.R.L.

Atlas 8, 35 613

83
M 2020
02115

23/03/2020 172210 S.C. MAYA'S
FASHION STYLE
S.R.L.

RAINBOW WAVES
CHOOSE TO SHINE

26, 35, 41 614

84
M 2020
02161

25/03/2020 172382 VLAD CRISTIAN
TIMIS

Persona ID 18, 25, 35 614

85
M 2020
02343

06/04/2020 172272 TRADE
MANAGEMENT
SOLUTIONS

Chef Bunica 29, 30, 39,
43

615

86
M 2020
02349

07/04/2020 172300 DANIEL-SORIN
GOLEA

BURGER STATION 35, 43 615

87
M 2020
02394

09/04/2020 172400 LUMINITA CORNELIA
DECU

AVIRUSAN esenta
naturii

5 616

88
M 2020
02395

09/04/2020 172401 LUMINITA CORNELIA
DECU

PARAZITIN +
BY CORNELIA
CHAUMONT

5 616

89
M 2020
02396

09/04/2020 172402 LUMINITA CORNELIA
DECU

ENDOMESAN
BY CORNELIA
CHAUMONT

5 616

90
M 2020
02397

09/04/2020 172403 LUMINITA CORNELIA
DECU

ALERGINET
BY CORNELIA
CHAUMONT

5 616
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91
M 2020
02398

09/04/2020 172404 LUMINITA CORNELIA
DECU

CALMUSIN BY
CORNELIA DECU
CHAUMONT

5 617

92
M 2020
02491

16/04/2020 172405 LUMINITA CORNELIA
DECU

FIRIPASIN by Cornelia
Decu Chaumont

5 617

93
M 2020
02533

16/04/2020 172154 SC GAMA INVEST
INTERNATIONAL SRL

La botu' calului 29, 30, 31,
32, 33, 35,
36, 38, 39,
42, 43

617

94
M 2020
02584

22/04/2020 172242 IONUT DOREL MOTOI VALETINO 9, 35, 38,
41, 42

618

95
M 2020
02656

28/04/2020 172406 LUMINITA CORNELIA
DECU

MUSTIKOFF by
Cornelia DECU
CHAUMONT

5 619

96
M 2020
02858

06/05/2020 172407 LUMINITA CORNELIA
DECU

DERMATISYN
SENZORIALE
CORNELIA DECU
CHAUMONT

5, 30 619

97
M 2020
02862

06/05/2020 172408 LUMINITA CORNELIA
DECU

ADIABESYN
BY CORNELIA
CHAUMONT

5, 30 619

98
M 2020
02926

07/05/2020 172254 TEHNOFIL SYSTEM
FILTRE SRL

TEHNOFIL SYSTEM
FILTRE SRL

7, 9, 11 620

99
M 2020
02932

07/05/2020 172255 TEHNOFIL SYSTEM
FILTRE SRL

TechnoFill 11 620

100
M 2020
02940

07/05/2020 172215 PENTA WORK SRL safety first KIT 5 621

101
M 2020
03039

11/05/2020 172167 CRISTIAN MIHAI
PRUIU

W HERE WHERE get
social

41 621

102
M 2020
03050

19/05/2020 172222 ASOCIATIA BIROU
PENTRU ARTA
SI CERCETARE
URBANA
URBANICA GROUP
DUMITRU RUSU

socialist realism 16, 41, 42 622

103
M 2020
03053

19/05/2020 172223 ASOCIATIA BIROU
PENTRU ARTA
SI CERCETARE
URBANA
URBANICA GROUP
DUMITRU RUSU

Defense Architecture 16, 41, 42 622

104
M 2020
03069

11/05/2020 172260 ABCJAR3 S.R.L. PUI LA JAR & MORE 43 623

105
M 2020
03097

12/05/2020 172169 TOSCANA TAGLIO
SRL

RESPIRO 10 624

106
M 2020
03163

14/05/2020 172298 ALEXANDRA PĂUCĂ Căpşuni Delicioase by
Aleka P

30, 31, 35 624

107
M 2020
03198

15/05/2020 172186 MIHAI STEFAN
TALPOS

aquavero 5, 32 625

108
M 2020
03245

18/05/2020 172156 ADRAGĂI GEORGE Ștrudelul Berman cu
iaurt

30, 43 625
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109
M 2020
03270

19/05/2020 172250 S.C KAPTAN
RESTAURANT S.R.L

HANUL VESTEM 35, 41, 43 626

110
M 2020
03296

20/05/2020 172183 S.C SUMMA
CONSULTING S.R.L

MAGAZINUL CU
MÂNCARE Vă urează
poftă mare!

35 626

111
M 2020
03350

21/05/2020 172316 PLATFORMA SMART
TAXI SRL

CLICK Taxi 42 627

112
M 2020
03361

22/05/2020 172198 ASOCIAŢIA
PARTENERIAT
PENTRU PROIECTE
ŞI FONDURI
EUROPENE

APPFE ASOCIAŢIA
PARTENERIAT
PENTRU PROIECTE
ŞI FONDURI
EUROPENE
EDILITATEA

16, 35, 41 627

113
M 2020
03399

24/05/2020 172224 HIGGINS SRL PRES UD 27 628

114
M 2020
03474

26/05/2020 172317 MEDIUM-RARE
PERSPECTIVE SRL

medium-rare kitchen &
more

8, 21, 30,
43

628

115
M 2020
03478

26/05/2020 172244 MARIUS TUTU m micci te pun pe jar 29, 35 629

116
M 2020
03488

27/05/2020 172427 VLAD-LEONARD
POPA

MOFT Barber Shop 44 629

117
M 2020
03491

27/05/2020 172295 CALIPSO SRL SKY JUICE 32 630

118
M 2020
03521

27/05/2020 172399 Dan Andrei Rosenfeld Adeva 35 630

119
M 2020
03538

28/05/2020 172219 SISTEME DE
MANAGEMENT
PEGAS SRL

URS CERTIFICĂRI
CERTIFICĂM
PERFORMANȚA
UNITED REGISTRAR
OF SYSTEMS
CERTIFICATION

41, 42 630

120
M 2020
03647

02/06/2020 172276 KANEL'S KAKE SRL KNL Premium
CHICKEN Knl
exquisite

43 631

121
M 2020
03701

04/06/2020 172386 SC CT BLEND
CONFIDENCE SRL

CT Coffee 16, 30, 35,
43

631

122
M 2020
03727

04/06/2020 172164 GRUPA MASPEX Sp.
z.o.o. Sp. k.

TYMBARK vitamin
water 1936

32, 35 632

123
M 2020
03743

05/06/2020 172259 CORNELIU DAN
FRÎNCULESCU

SOC ŞI GROAZĂ 32, 33 632

124
M 2020
03777

05/06/2020 172170 ORKLA FOODS
ROMANIA SA

ARDEALUL -
FAINOŞAG -

29, 35, 39 632

125
M 2020
03783

05/06/2020 172178 FRANC ESTATE
DEVELOPMENT SRL
FRANC CONSTRUCT
SRL

AVIATORII
RESIDENCE

36, 37 633

126
M 2020
03790

06/06/2020 172187 ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ ONUȚĂ
GABRIEL-IONUȚ

FAST FOOD Tasty MIX
AND MORE

43 633
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127
M 2020
03834

10/06/2020 172202 BOGDAN GEORGE
MĂRUNȚIȘ
OVIDIU FLORIN
TOMA

IMPULSE 9, 35, 38,
42

634

128
M 2020
03835

10/06/2020 172203 BOGDAN GEORGE
MĂRUNȚIȘ

CryptoDATA 9, 35, 38,
42

634

129
M 2020
03836

10/06/2020 172204 BOGDAN GEORGE
MĂRUNȚIȘ

9, 35, 38,
42

635

130
M 2020
03854

10/06/2020 172160 ADEL ABBOUD SYRODent by Dr. Adel
Abboud

44 636

131
M 2020
03917

12/06/2020 172184 BASIL NORD ART
SRL

ATELIERUL DE
FRUMOS SPAȚIU
PENTRU EDUCARE
ARTISTICĂ

41 637

132
M 2020
03923

12/06/2020 172265 STAR MEDIA
ADVERTISING SRL

AMONDIA 14, 42 637

133
M 2020
03951

14/06/2020 172256 TEHNOFIL SYSTEM
FILTRE SRL

AEROTECH 37 637

134
M 2020
04125

18/06/2020 172212 MARINESCU
BENIAMIN

Benfast fresh&healthy 43 638

135
M 2020
04147

03/08/2020 172267 KLG EUROPE
LOGISTICS SRL

simplify 39 638

136
M 2020
04157

19/06/2020 172261 ARTISAN
INFRASTRUCTURE
SRL

DevSupply 9, 42 638

137
M 2020
04160

19/06/2020 172398 IOAN ALIN TATU PĂSTRĂVĂRIA TATU
SADU

29, 43, 44 639

138
M 2020
04266

23/06/2020 172275 S.C. AEROTRAVEL
S.R.L.

TRAVY 39 639

139
M 2020
04301

24/06/2020 172175 SC ANTIBIOTICE SA a+OXY 5 639

140
M 2020
04340

25/06/2020 172197 S.C. ML MEDIA
PUBLICITY S.R.L.

Aroa Beach MAMAIA 43 640

141
M 2020
04341

25/06/2020 172161 IOAN ISTRATE TRANSALPINA
RESIDENCE

36, 37 640

142
M 2020
04355

25/06/2020 172232 GUIMAN UDUDEC
SCA

PrivacyON data
protection | IP | e-
comm

41, 42, 45 641

143
M 2020
04382

29/06/2020 172174 S.C. NAGY & NAGY
S.R.L.

BR BIG ROLL
ROLLER SHUTTERS

6, 19, 20,
22

641

144
M 2020
04472

30/06/2020 172195 ADINA MINODORA
VLADU

International EDU
Center

41 642

145
M 2020
04479

30/06/2020 172257 CRIS GROUP SRL CRIS DEPOT
MATERIALE
CONSTRUCŢII

35 642

146
M 2020
04617

03/07/2020 172182 AMORE PER LA
PASTA S.R.L.

PastAmmore
Laboratorio Artigianale
di Pasta Fresca

30, 43 643

147
M 2020
04644

06/07/2020 172293 RAMONA-IOANA
BISOCEANU

BITUM LOGISTICS 35, 39, 45 643
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148
M 2020
04712

08/07/2020 172245 S.C. OVIDIUS AQUA
LINE S.R.L.

OVIDIUS CAVIAR 29, 31 644

149
M 2020
04773

09/07/2020 172221 BETTIS ART
FASHION SRL

FASHION Bettis made
in Romania

25, 35 644

150
M 2020
04811

10/07/2020 172216 ANTENA 3 SA 24it 35, 38, 41 645

151
M 2020
04813

10/07/2020 172217 EVERPRO
INTERNATIONAL
CONSTRUCTION SRL

PRIME IMPORT 3, 6, 7, 8,
9, 11, 16,
17, 20, 21,
35

646

152
M 2020
04834

10/07/2020 172273 ANTENA 3 SA a3 jurnalul de
economie

35, 38, 41 647

153
M 2020
04845

13/07/2020 172173 SC BIOFARM SA Nervocalmin relaxare 5, 35 648

154
M 2020
04846

13/07/2020 172172 SC BIOFARM SA Nervocalmin somn
ușor

5, 35 648

155
M 2020
04853

13/07/2020 172158 DANISH LABEL S.R.L. BABY SHARKS CLUB
BABY SHARKS CLUB

25, 28 649

156
M 2020
04860

14/07/2020 172177 HODA PROJECT SRL ENAYATI MEDICAL
CITY

43, 44 649

157
M 2020
04867

14/07/2020 172319 ALINA-ELENA
VASILIEV

Alina Vasiliev 35, 41, 44 650

158
M 2020
04873

14/07/2020 172320 INSTANT
INTERNATIONAL SRL

INSTANT Să-ţi fim de
ajutor!

16, 22, 35 650

159
M 2020
04874

14/07/2020 172192 CRISTIAN MIRCEA
SINCOVICI

Editura Mega 41 651

160
M 2020
04877

14/07/2020 172249 FILDYS-LARIS MRINI
SRL

MRINI EYE
BOUTIQUE

9, 37, 44 653

161
M 2020
04887

14/07/2020 172251 ALEXANDRU TIGOIU DENTAL FOCUS
FULL SERVICE TO
ORTHODONTISTS

10 653

162
M 2020
04890

14/07/2020 172205 ALEXANDRU TIGOIU ORTHO FOCUS FOR
ORTHODONTIC
PROFESSIONALS

10 654

163
M 2020
04895

15/07/2020 172157 NICOLAE EFTIMIE NAVLOMAR 12, 35, 36,
37, 38, 39,
40, 41, 42,
43, 44, 45

654

164
M 2020
04896

15/07/2020 172181 SC FARINSAN SA Unopan 30, 31 655

165
M 2020
04898

15/07/2020 172165 COMPANIA
NAŢIONALĂ PENTRU
CONTROLUL
CAZANELOR,
INSTALAŢIILOR
DE RIDICAT ŞI
RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE S.A.

CNCIR Compania
Naţională pentru
Controlul Cazanelor,
Instalaţiilor de Ridicat
şi Recipientelor sub
Presiune S.A.

42 655

166
M 2020
04907

15/07/2020 172321 ROŞCA VLAD
PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

VATRA ȘINTEULUI 43 656
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167
M 2020
04911

16/07/2020 172322 LAURENTIU
PAVELESCU

Capital Vision
Engineers-Architects-
Consultants

35, 37, 42 656

168
M 2020
04913

15/07/2020 172323 S.C. NOVOLINE
PHARM S.R.L.

PatoNerv 5 660

169
M 2020
04914

15/07/2020 172324 S.C. A&D EXOPET
S.R.L.

ExoPet 35 660

170
M 2020
04916

15/07/2020 172325 GINAS MAGIC SRL Gina's 35 661

171
M 2020
04918

15/07/2020 172326 SC FACOS SA Țărăncuța 29, 35 662

172
M 2020
04925

16/07/2020 172155 SMART INVESTMENT
WORLD WIDE SRL

36 662

173
M 2020
04934

16/07/2020 172327 SC SYNGENTA AGRO
SRL

TOȚI PENTRU VIN 33, 35 663

174
M 2020
04936

16/07/2020 172268 UNIVERSITATEA
"DUNĂREA DE JOS"
DIN GALAŢI

Universitatea "Dunărea
de Jos" din Galaţi
UNIVERSITAS
GALATIENSIS

41, 42 663

175
M 2020
04940

16/07/2020 172329 ANDREI-MARIAN
DUNUŢĂ

Arta de a nu vinde 41 663

176
M 2020
04941

16/07/2020 172330 LESAFFRE ET
COMPANIE

SECRETUL BUNICII
1876

1, 30 664

177
M 2020
04948

16/07/2020 172331 DONA. LOGISTICA
S.A.

Farmacia DONA
Supozitoare cu
glicerină 2000 mg
glicerină adulţi

5, 35 665

178
M 2020
04950

16/07/2020 172332 DONA. LOGISTICA
S.A.

Farmacia DONA
Supozitoare cu
glicerină 1400 mg
glicerină copii

5, 35 665

179
M 2020
04959

16/07/2020 172211 GABRIEL RADU GSR 35 666

180
M 2020
04978

17/07/2020 172333 MUNICIPIUL
SUCEAVA

Cu inima deschisă 35 666

181
M 2020
04980

17/07/2020 172310 OPTIMAL GENERAL
BUSINESS S.R.L.

ServiFy 9, 42 666

182
M 2020
04983

17/07/2020 172334 MUNICIPIUL
SUCEAVA

Orașul Cetății de
Scaun

35 667

183
M 2020
04986

17/07/2020 172335 S.C. ELIXIR
MANUFACTURA
S.R.L.

TRANSYLVANIAN
ElixiR

33, 35 667

184
M 2020
04993

17/07/2020 172159 ELECTRO SET S.R.L. electro SET 9, 37, 42 668

185
M 2020
04995

17/07/2020 172336 CASA DE CULTURA
A MUNICIPIULUI
TIMISOARA

MultipleXity 9, 28, 35,
41, 43

668

186
M 2020
04996

17/07/2020 172337 7 POINT RESIDENCE
SRL

7 POINT RESIDENCE 36, 37 670

187
M 2020
05027

20/07/2020 172338 S.C. REPAREL S.R.L. ECOFRIGO 11, 35, 37,
39

670
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188
M 2020
05028

20/07/2020 172419 MEZZA LUNA SRL ATHINA
PROFESSIONAL

3, 35 671

189
M 2020
05030

20/07/2020 172339 S.C. ESTIMOBILIAR
EXPERT S.R.L.

ESTImobiliar 36 671

190
M 2020
05031

20/07/2020 172420 MEZZA LUNA SRL Linea PRO 3, 35 672

191
M 2020
05040

20/07/2020 172340 Merck KGaA SUPROVIA 5 672

192
M 2020
05045

20/07/2020 172341 LAVINIA GEORGETA
GUȚU

BUILD HIGH 6, 35 672

193
M 2020
05050

20/07/2020 172342 ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL

jellytube mini Fruit
Flavoured Jelly

30 673

194
M 2020
05052

20/07/2020 172343 AGNITA NOUA SRL BACK TO DAVINCI
Style Johnny&Co.

30 673

195
M 2020
05062

21/07/2020 172303 BURAK TOYS
INTERNATIONAL SRL

BURAK TOYS 28, 35, 39 674

196
M 2020
05064

21/07/2020 172344 UNITECH GLOBAL
SERVICES SRL

AutoTech 37 677

197
M 2020
05068

21/07/2020 172345 MOTT & GORE S.R.L. CASA PITOREASCĂ
RESTAURANT

43 678

198
M 2020
05070

21/07/2020 172346 UNIVERSITATEA
BABEȘ-BOLYAI

UNIVERSITAS
CLAUDIOPOLITANA
NAPOCENSIS
BABEȘ-BOLYAI
TRADITIO NOSTRA
UNACUM EUROPAE
VIRTUTIBUS
SPLENDET
1581 ROMÂNIA
UNIVERSITATEA
BABEȘ-BOLYAI
BABEȘ-BOLYAI
TUDOMÁNYEGYETEM
BABEȘ-BOLYAI
UNIVERSITÄT
BABEȘ-BOLYAI
UNIVERSITY
TRADITIO ET
EXCELLENTIA

41, 42, 45 678
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199
M 2020
05071

21/07/2020 172347 UNIVERSITATEA
BABEȘ-BOLYAI

UNIVERSITAS
CLAUDIOPOLITANA
BABEȘ-BOLYAI
TRADITIO NOSTRA
UNACUM EUROPAE
VIRTUTIBUS
SPLENDET
1581 ROMÂNIA
UNIVERSITATEA
BABEȘ-BOLYAI
BABEȘ-BOLYAI
TUDOMÁNYEGYETEM
BABEȘ-BOLYAI
UNIVERSITÄT
BABEȘ-BOLYAI
UNIVERSITY
TRADITIO ET
EXCELLENTIA

41, 42, 45 679

200
M 2020
05074

21/07/2020 172348 MARIAN PETCU MENTOSAN MELODY 5 679

201
M 2020
05077

21/07/2020 172349 S.C. DANIANDRA
S.R.L.

PENSIUNE ANDRA 43 679

202
M 2020
05080

21/07/2020 172350 SIFI SPA LUBRISTIL SYNFO 5 680

203
M 2020
05081

21/07/2020 172351 MARIAN PETCU MENTOSAN
FUMAROTUSS

5 680

204
M 2020
05084

21/07/2020 172352 S.C. ANZAK LAND
S.R.L.

BSP GUARD -BE
SAFE & PROTECTED-

5, 9, 10, 35 681

205
M 2020
05093

21/07/2020 172353 COSMINA-TEODORA
SANDOR

Optimesthetic 44 682

206
M 2020
05099

21/07/2020 172354 MEDICINAS SRL FERTILACCIN 5 682

207
M 2020
05100

21/07/2020 172355 MEDICINAS SRL PREGNITIN 5 683

208
M 2020
05103

22/07/2020 172357 MUNICIPIUL
SUCEAVA

MUNICIPIUL
SUCEAVA

35 683

209
M 2020
05120

22/07/2020 172356 SAFAR-GINGU
ZOLTAN-CSABA

HAPPYHOME 20, 35 684

210
M 2020
05124

22/07/2020 172281 SC HEINRIG IMPEX
SRL FILIALA
BUCURESTI

Travel FREE TEAM
Boutique

35 685

211
M 2020
05131

22/07/2020 172358 S.C. HARD RACING
TUNNING & SERVICE
S.R.L.

HARD RACING 35, 37 686

212
M 2020
05140

22/07/2020 172359 KADRA TECH SRL INNTRA IN-OUT
SYSTEMS

6, 7, 9, 17,
19, 37, 42

686

213
M 2020
05145

23/07/2020 172395 NEURAL CAM SRL NeuralCam 9, 42 687

214
M 2020
05146

23/07/2020 172421 GEORGE-GINO
IORGULESCU

ECLIPSE 42 688
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215
M 2020
05149

23/07/2020 172360 CĂLIN-GHEORGHE
MATIEŞ

Dr. PAW 3, 5, 18,
20, 21, 28,
31, 35

688

216
M 2020
05150

23/07/2020 172361 ŞTEFAN RUSCANU BUCOVINA CRAZY
OFF-ROAD

35, 39, 41 690

217
M 2020
05151

23/07/2020 172396 AMA SERCOM SRL Apartamente
AZZURRO

43 690

218
M 2020
05163

23/07/2020 172362 SC COMPANIA DE
UTILITATI PUBLICE
SA FOCSANI

SC COMPANIA DE
UTILITĂŢI PUBLICE
S.A. FOCŞANI

37, 39, 40,
42

690

219
M 2020
05165

23/07/2020 172284 S.C. ASISGER S.R.L. GERASIS 20, 35 691

220
M 2020
05168

23/07/2020 172363 S.C. DISPOLINE
S.R.L.

DispoInJect 10 691

221
M 2020
05174

23/07/2020 172292 SC BRIGHT HEALTHY
FOOD SRL

NINNA mâncare faină 35, 43 692

222
M 2020
05175

23/07/2020 172364 CIPRIAN CERNAT CHIPPEWA 5 695

223
M 2020
05176

23/07/2020 172365 CIPRIAN CERNAT MODULOTERAPIE 9 695

224
M 2020
05180

23/07/2020 172366 S.C. LEDA CENTER
S.R.L.

Dracula Adventure City 41 695

225
M 2020
05183

23/07/2020 172367 LAZAR MIHAI BOT MICHAELS LEATHER 18 696

226
M 2020
05192

24/07/2020 172368 SC TECSA BUSINESS
SRL

Dr. Wafer 30, 35 696

227
M 2020
05193

24/07/2020 172369 COPROMEN
SOLUTIONS S.R.L.

COPROMEN
SOLUTIONS

35, 37, 42,
45

696

228
M 2020
05196

24/07/2020 172370 OCTAVIAN ABRUDAN U EVOLUTION 2020 35, 41 697

229
M 2020
05197

24/07/2020 172371 S.C. SKY HOLDINGS
S.R.L.

PELENDAVA 35, 41, 43 697

230
M 2020
05209

24/07/2020 172372 COSTIN GACHE WISE NATION 35, 41, 43 698

231
M 2020
05222

24/07/2020 172373 PAUN COSTEL PFA HotNails 3 698

232
M 2020
05229

27/07/2020 172374 ADINA MAGDALENA
ALBERTS

DR. ALBERT 3, 25, 44 698

233
M 2020
05230

27/07/2020 172302 TEHNO MSS S.R.L. TEHNO MS Pentru
gospodari şi fermieri

35 699

234
M 2020
05231

27/07/2020 172375 TZMO ROMANIA
S.R.L.

emotion 3, 5, 10 700

235
M 2020
05233

27/07/2020 172376 CONSTANTIN SLAV HEXA 35, 37 700

236
M 2020
05236

27/07/2020 172377 S.C. ELEMENT
INDUSTRIAL S.R.L.

ELI XPRESS 35, 36, 37 710

237
M 2020
05237

27/07/2020 172378 TZMO ROMANIA
S.R.L.

3, 5, 10 711
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238
M 2020
05254

27/07/2020 172379 MAGNET MEDIA SRL Stai online ca e mai
fain/ Stai online ca e
mai sigur

35, 42 711

239
M 2020
05271

28/07/2020 172301 S.C. BENDIS
EQUILIBRIUM S.R.L.

ARTA Cofetarie-
Gelaterie

30, 35, 43 712

240
M 2020
05285

28/07/2020 172424 REGINA
AGROPRODEXIM
S.R.L.

Regina 29, 30, 31 712

241
M 2020
05286

28/07/2020 172309 NOICI VIVO S.R.L. STYLASH STYLISH
LASHMAKING

3, 8 713

242
M 2020
05301

29/07/2020 172409 OANA-ALEXANDRA
IONESCU

GeNA 35, 44 713

243
M 2020
05313

29/07/2020 172171 SC BIOFARM SA SennaLax laxativ
natural

5, 35 714

244
M 2020
05319

29/07/2020 172306 CERVIT ONLINE
S.R.L.

Bambinice 17, 18, 20,
28

714

245
M 2020
05338

30/07/2020 172423 KLASS ENTERPRISE
SRL

KlassGroup 35 715

246
M 2020
05358

30/07/2020 172381 S.C. MAURANA
PRODIMPEX S.R.L.

maurana 35, 39 715

247
M 2020
05364

30/07/2020 172294 SABINA POPA MIAKI 35 716

248
M 2020
05419

03/08/2020 172289 VIRGIL GEORGE
PETRACHE

FIT 2 LIFE Revoluția ta
culinară

35, 41, 43,
44

716

249
M 2020
05421

14/08/2020 172283 IOANA HOLT
BENJAMIN DAVID
EARLEY

HOLT Helping Others
Live and Travel!

43 717

250
M 2020
05455

04/08/2020 172415 CONSTANȚA ILIE NEXT ONE 35, 42 718

251
M 2020
05456

04/08/2020 172416 CONSTANȚA ILIE NEXT PROVIDER 35, 42 718

252
M 2020
05515

06/08/2020 172414 BIOGENETIX SRL BIOgenetiX 5, 10, 39 719

253
M 2020
05553

07/08/2020 172418 SC MINDUSTRIES
SRL

Brutăria Bună 16, 35, 42,
43

719

254
M 2020
05554

07/08/2020 172304 EVENT MARKET
PLATFORM SRL

EVENT MARKET 35 720

255
M 2020
05555

07/08/2020 172285 VIA VITICOL SRL CAII DE LA LETEA
PRINCEPS

33 720

256
M 2020
05556

07/08/2020 172286 VIA VITICOLA SRL CAII DE LA LETEA
VOLUMUL I

33 721

257
M 2020
05557

07/08/2020 172287 VIA VITICOLA SRL CAII DE LA LETEA
VOLUMUL II

33 721

258
M 2020
05621

11/08/2020 172274 IARO TRADING SRL domi qualità perfetta! 3, 6, 16, 21 722

259
M 2020
05629

11/08/2020 172307 LIDER FURNITURE
SRL

LIDER FURNITURE 20 722

260
M 2020
05638

12/08/2020 172282 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

NEO HERĂSTRĂU
PARK

35, 36, 37 722
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261
M 2020
05639

12/08/2020 172280 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

ONE HERĂSTRĂU
OFFICE

35, 36, 37 723

262
M 2020
05651

12/08/2020 172278 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

ONE HERĂSTRĂU
OFFICE

35, 36, 37 723

263
M 2020
05661

12/08/2020 172279 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

NEO HERASTRAU
PARK

35, 36, 37 724

264
M 2020
05755

14/08/2020 172308 DEXELLENCE
PROJECT SRL

dexellence 35, 37, 39,
41

724

265
M 2020
05809

18/08/2020 172277 CONSTANTIN
CLAUDIU CRETU

HAPPY CLEAN 3, 37 726

266
M 2020
05823

19/08/2020 172426 SC VALVIS HOLDING
SA

æ æthera 32, 33 727

267
M 2020
05826

19/08/2020 172425 SC VALVIS HOLDING
SA

æthera 32, 33 727

268
M 2020
05837

19/08/2020 172263 SC DOLY-COM
DISTRIBUTIE SRL

DCD aRoma fabricii de
carne

29, 35, 39 727

269
M 2020
05909

21/08/2020 172328 ASOCIAŢIA DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
PENTRU
GESTIONAREA
INTEGRATĂ A
DEŞEURILOR ILFOV

ADIGIDI 40 728

270
M 2020
05916

21/08/2020 172314 S.C. D.Z.
CONSULTING
INTERNATIONAL
S.R.L.

DZ CONSULTING 35, 36 728

271
M 2020
06074

28/08/2020 172153 DUMITRU SANDU EXPERT SANDU
SECURITY

39, 45 729

272
M 2020
06107

29/08/2020 172417 OLADENT DIGITAL
SRL

OLADENT 35, 38, 44,
45

729

273
M 2020
06538

16/09/2020 172179 R.R.G.
GUARD&SECURITY
SRL

RRG SECURITY 45 730

274
M 2020
06649

21/09/2020 172311 BLUE FOX SECURITY
SRL

BLUE FOX SECURITY
BFS

45 730

275
M 2020
06724

23/09/2020 172305 SSM SAFETY
SOLUTIONS S.R.L.

SSMSolutions 45 731

276
M 2020
06752

24/09/2020 172266 S.C. DACO
SECURITY GUARD
S.R.L.

DSG DACO
SECURITY GUARD

45 731

277
M 2020
07046

05/10/2020 172422 SC SECURITY
MARSHALL SRL

SECURITY
MARSHALL
PRIVATE SECURITY
PROTECTION

45 731

278
M 2020
07640

23/10/2020 172288 SC FREIA FIRE &
SECURITY SRL

FREIA FIRE &
SECURITY

45 732

279
M 2020
08351

18/11/2020 172262 S.C. PAMBU PRO
SECURITY S.R.L.

PAMBU PRO 45 732
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171800 M 2013 01843 594
172149 M 2020 01545 613
172150 M 2018 02181 604
172151 M 2019 02962 606
172152 M 2019 06093 610
172153 M 2020 06074 729
172154 M 2020 02533 617
172155 M 2020 04925 662
172156 M 2020 03245 625
172157 M 2020 04895 654
172158 M 2020 04853 649
172159 M 2020 04993 668
172160 M 2020 03854 636
172161 M 2020 04341 640
172162 M 2016 02304 601
172163 M 2016 03503 602
172164 M 2020 03727 632
172165 M 2020 04898 655
172166 M 2019 08571 611
172167 M 2020 03039 621
172168 M 2020 01076 612
172169 M 2020 03097 624
172170 M 2020 03777 632
172171 M 2020 05313 714
172172 M 2020 04846 648
172173 M 2020 04845 648
172174 M 2020 04382 641
172175 M 2020 04301 639
172176 M 2018 05287 604
172177 M 2020 04860 649
172178 M 2020 03783 633
172179 M 2020 06538 730
172180 M 2012 02863 583
172181 M 2020 04896 655
172182 M 2020 04617 643
172183 M 2020 03296 626
172184 M 2020 03917 637
172185 M 2018 05637 605
172186 M 2020 03198 625
172187 M 2020 03790 633
172188 M 2013 02395 596
172189 M 2013 02396 597
172190 M 2013 02397 597

Nr. marcă Nr. depozit pag.
172192 M 2020 04874 651
172193 M 2013 00641 591
172194 M 2013 00642 592
172195 M 2020 04472 642
172196 M 2019 03149 607
172197 M 2020 04340 640
172198 M 2020 03361 627
172199 M 2019 07580 610
172200 M 2013 01000 592
172201 M 2019 04983 609
172202 M 2020 03834 634
172203 M 2020 03835 634
172204 M 2020 03836 635
172205 M 2020 04890 654
172206 M 2017 05713 602
172207 M 2018 05543 604
172208 M 2019 00027 605
172209 M 2011 02172 583
172210 M 2020 02115 614
172211 M 2020 04959 666
172212 M 2020 04125 638
172213 M 2020 01450 613
172214 M 2020 01451 613
172215 M 2020 02940 621
172216 M 2020 04811 645
172217 M 2020 04813 646
172218 M 2012 03670 585
172219 M 2020 03538 630
172220 M 2019 03033 606
172221 M 2020 04773 644
172222 M 2020 03050 622
172223 M 2020 03053 622
172224 M 2020 03399 628
172225 M 2013 01194 593
172226 M 2012 05227 586
172227 M 2012 05228 586
172228 M 2012 05230 587
172229 M 2012 05231 587
172230 M 2012 05232 588
172231 M 2019 05260 609
172232 M 2020 04355 641
172233 M 2013 02290 596
172234 M 2013 00460 591

Nr. marcă Nr. depozit pag.
172235 M 2012 03646 584
172236 M 2013 00392 591
172237 M 2013 00060 590
172238 M 2012 03297 583
172239 M 2013 00061 590
172240 M 2012 05824 589
172241 M 2012 03452 584
172242 M 2020 02584 618
172243 M 2013 00661 592
172244 M 2020 03478 629
172245 M 2020 04712 644
172246 M 2014 07893 600
172247 M 2013 02896 598
172248 M 2018 00947 603
172249 M 2020 04877 653
172250 M 2020 03270 626
172251 M 2020 04887 653
172252 M 2012 03868 585
172253 M 2013 01731 593
172254 M 2020 02926 620
172255 M 2020 02932 620
172256 M 2020 03951 637
172257 M 2020 04479 642
172258 M 2012 05730 588
172259 M 2020 03743 632
172260 M 2020 03069 623
172261 M 2020 04157 638
172262 M 2020 08351 732
172263 M 2020 05837 727
172264 M 2020 00881 612
172265 M 2020 03923 637
172266 M 2020 06752 731
172267 M 2020 04147 638
172268 M 2020 04936 663
172269 M 2016 08573 602
172270 M 2013 02577 598
172271 M 2016 01674 601
172272 M 2020 02343 615
172273 M 2020 04834 647
172274 M 2020 05621 722
172275 M 2020 04266 639
172276 M 2020 03647 631
172277 M 2020 05809 726
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172278 M 2020 05651 723
172279 M 2020 05661 724
172280 M 2020 05639 723
172281 M 2020 05124 685
172282 M 2020 05638 722
172283 M 2020 05421 717
172284 M 2020 05165 691
172285 M 2020 05555 720
172286 M 2020 05556 721
172287 M 2020 05557 721
172288 M 2020 07640 732
172289 M 2020 05419 716
172290 M 2013 02508 597
172291 M 2013 03076 599
172292 M 2020 05174 692
172293 M 2020 04644 643
172294 M 2020 05364 716
172295 M 2020 03491 630
172296 M 2011 03605 583
172297 M 2020 02013 613
172298 M 2020 03163 624
172299 M 2013 03093 599
172300 M 2020 02349 615
172301 M 2020 05271 712
172302 M 2020 05230 699
172303 M 2020 05062 674
172304 M 2020 05554 720
172305 M 2020 06724 731
172306 M 2020 05319 714
172307 M 2020 05629 722
172308 M 2020 05755 724
172309 M 2020 05286 713
172310 M 2020 04980 666
172311 M 2020 06649 730
172312 M 2013 02226 595
172313 M 2013 02227 596
172314 M 2020 05916 728
172315 M 2019 09205 611
172316 M 2020 03350 627
172317 M 2020 03474 628
172318 M 2019 03860 607
172319 M 2020 04867 650
172320 M 2020 04873 650

Nr. marcă Nr. depozit pag.
172321 M 2020 04907 656
172322 M 2020 04911 656
172323 M 2020 04913 660
172324 M 2020 04914 660
172325 M 2020 04916 661
172326 M 2020 04918 662
172327 M 2020 04934 663
172328 M 2020 05909 728
172329 M 2020 04940 663
172330 M 2020 04941 664
172331 M 2020 04948 665
172332 M 2020 04950 665
172333 M 2020 04978 666
172334 M 2020 04983 667
172335 M 2020 04986 667
172336 M 2020 04995 668
172337 M 2020 04996 670
172338 M 2020 05027 670
172339 M 2020 05030 671
172340 M 2020 05040 672
172341 M 2020 05045 672
172342 M 2020 05050 673
172343 M 2020 05052 673
172344 M 2020 05064 677
172345 M 2020 05068 678
172346 M 2020 05070 678
172347 M 2020 05071 679
172348 M 2020 05074 679
172349 M 2020 05077 679
172350 M 2020 05080 680
172351 M 2020 05081 680
172352 M 2020 05084 681
172353 M 2020 05093 682
172354 M 2020 05099 682
172355 M 2020 05100 683
172356 M 2020 05120 684
172357 M 2020 05103 683
172358 M 2020 05131 686
172359 M 2020 05140 686
172360 M 2020 05149 688
172361 M 2020 05150 690
172362 M 2020 05163 690
172363 M 2020 05168 691

Nr. marcă Nr. depozit pag.
172364 M 2020 05175 695
172365 M 2020 05176 695
172366 M 2020 05180 695
172367 M 2020 05183 696
172368 M 2020 05192 696
172369 M 2020 05193 696
172370 M 2020 05196 697
172371 M 2020 05197 697
172372 M 2020 05209 698
172373 M 2020 05222 698
172374 M 2020 05229 698
172375 M 2020 05231 700
172376 M 2020 05233 700
172377 M 2020 05236 710
172378 M 2020 05237 711
172379 M 2020 05254 711
172380 M 2012 07324 589
172381 M 2020 05358 715
172382 M 2020 02161 614
172383 M 2013 03002 599
172384 M 2017 06389 603
172385 M 2020 00613 611
172386 M 2020 03701 631
172387 M 2012 07348 590
172388 M 2019 04155 608
172389 M 2019 04156 608
172390 M 2019 04157 609
172391 M 2019 06857 610
172392 M 2013 01774 594
172393 M 2013 01778 594
172394 M 2013 02128 595
172395 M 2020 05145 687
172396 M 2020 05151 690
172397 M 2013 03000 598
172398 M 2020 04160 639
172399 M 2020 03521 630
172400 M 2020 02394 616
172401 M 2020 02395 616
172402 M 2020 02396 616
172403 M 2020 02397 616
172404 M 2020 02398 617
172405 M 2020 02491 617
172406 M 2020 02656 619
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172407 M 2020 02858 619
172408 M 2020 02862 619
172409 M 2020 05301 713
172410 M 2013 03435 599
172411 M 2012 04677 585
172412 M 2012 05339 588
172413 M 2015 02737 600
172414 M 2020 05515 719
172415 M 2020 05455 718
172416 M 2020 05456 718
172417 M 2020 06107 729
172418 M 2020 05553 719
172419 M 2020 05028 671
172420 M 2020 05031 672
172421 M 2020 05146 688
172422 M 2020 07046 731
172423 M 2020 05338 715
172424 M 2020 05285 712
172425 M 2020 05826 727
172426 M 2020 05823 727
172427 M 2020 03488 629
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M 2020 04925 662
M 2020 03836 635
M 2020 05237 711

... cu har M 2019 04157 609
24it M 2020 04811 645

4 Basme 6 9
15 20 puzzle M 2013 03093

599

7 POINT RESIDENCE M 2020 04996 670
a+OXY M 2020 04301 639

a3 jurnalul
de economie M 2020 04834

647

Adeva M 2020 03521 630
ADIABESYN BY

CORNELIA CHAUMONT M 2020 02862
619

ADIGIDI M 2020 05909 728
æ æthera M 2020 05823 727

AEROTECH M 2020 03951 637
æthera M 2020 05826 727

ALERGINET BY
CORNELIA CHAUMONT M 2020 02397

616

Alina Vasiliev M 2020 04867 650
AMASS M 2019 03860 607

AMFORA ROMANĂ M 2013 00460 591
AMONDIA M 2020 03923 637

ANTENA PLAY M 2013 01843 594
Apartamente AZZURRO M 2020 05151 690

APINECTAR M 2013 03002 599
APPFE ASOCIAŢIA

PARTENERIAT
PENTRU PROIECTE ŞI
FONDURI EUROPENE

EDILITATEA M 2020 03361

627

aquavero M 2020 03198 625
ARDEALUL -
FAINOŞAG - M 2020 03777

632

Aroa Beach MAMAIA M 2020 04340 640
ARTA Cofetarie-

Gelaterie M 2020 05271
712

Arta de a nu vinde M 2020 04940 663
astoria home M 2019 05260 609

ATELIERUL DE
FRUMOS SPAȚIU

PENTRU EDUCARE
ARTISTICĂ M 2020 03917

637

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

ATHINA
PROFESSIONAL M 2020 05028

671

Atlas M 2020 02013 613
AutoTech M 2020 05064 677

AVIATORII RESIDENCE M 2020 03783 633
AVIRUSAN

esenta naturii M 2020 02394
616

BABUSHKA PLĂCINTE
TRADIŢIONALE M 2019 03033

606

BABY SHARKS CLUB
BABY SHARKS CLUB M 2020 04853

649

BACK TO DAVINCI
Style Johnny&Co. M 2020 05052

673

Bambinice M 2020 05319 714
BAUDEMAN M 2013 01194 593

BELO M 2013 02227 596
Benfast fresh&healthy M 2020 04125 638

BIOgenetiX M 2020 05515 719
BITUM LOGISTICS M 2020 04644 643

BLACK SEA ARENA M 2013 02577 598
BLUE FOX

SECURITY BFS M 2020 06649
730

BR BIG ROLL
ROLLER SHUTTERS M 2020 04382

641

BRIGHT M 2016 08573 602
Brutăria Bună M 2020 05553 719

BSP GUARD -BE
SAFE & PROTECTED- M 2020 05084

681

Bucovina. Inseteaza-te! M 2016 03503 602
BUCOVINA

CRAZY OFF-ROAD M 2020 05150
690

BUFFET
EXPRESS TOMIS3 M 2019 08571

611

BUILD HIGH M 2020 05045 672
BUM BUM BOX M 2017 05713 602
BURAK TOYS M 2020 05062 674

BURGER STATION M 2020 02349 615
CAII DE LA

LETEA PRINCEPS M 2020 05555
720

CAII DE LA LETEA
VOLUMUL I M 2020 05556

721

CAII DE LA LETEA
VOLUMUL II M 2020 05557

721

CALMUSIN BY
CORNELIA DECU

CHAUMONT M 2020 02398

617
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Capital Vision
Engineers-Architects-

656

Căpşuni Delicioase
by Aleka P M 2020 03163

624

CARIERĂ FEROVIARĂ
ÎN ROMÂNIA M 2019 02962

606

CASA PITOREASCĂ
RESTAURANT M 2020 05068

678

CERASUS
puterea naturii M 2013 03000

598

Chef Bunica M 2020 02343 615
CHIPPEWA M 2020 05175 695
CITY GAME
ELDORADO M 2015 02737

600

CLICK Taxi M 2020 03350 627
CNCIR Compania
Naţională pentru

Controlul Cazanelor,
Instalaţiilor de Ridicat

şi Recipientelor

655

696

CRIS DEPOT
MATERIALE

642

CryptoDATA M 2020 03835 634
CT Coffee M 2020 03701 631

Cu inima deschisă M 2020 04978 666
600

DCD aRoma
fabricii de carne M 2020 05837

727

DEDE M 2012 05227 586
DedeDeals M 2012 05232 588

DedeManual M 2012 05230 587
DedeMarket M 2012 05231 587

DedePlan M 2012 05228 586
Defense Architecture M 2020 03053 622

DENIRO MEDIA M 2019 06857 610
653

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

DERMATISYN
SENZORIALE

619

DevSupply M 2020 04157 638
dexellence M 2020 05755 724

Dimi Neatza M 2012 03297 583
Din grijă pentru
natură.Din grijă
pentru oameni. M 2012 02863

583

DispoInJect M 2020 05168 691
DOMENIILE OSTROV

RESERVE LEGIO M 2019 07580
610

domi qualità perfetta! M 2020 05621 722
DON STEFANO M 2018 05543 604

DOXA M 2020 01450 613
DR. ALBERT M 2020 05229 698

Dr. PAW M 2020 05149 688
Dr. Wafer M 2020 05192 696

Dracula Adventure City M 2020 05180 695
DRUMUL SPRE ALTAR M 2012 04677 585

DSG DACO
SECURITY GUARD M 2020 06752

731

DZ CONSULTING M 2020 05916 728
easybox M 2019 06093 610
ECLIPSE M 2020 05146 688

ECOFRIGO M 2020 05027 670
Economiseşte

peste aşteptări! M 2013 03076
599

eDanco.ro - Simplu.
Comod. Sigur M 2013 00661

592

Editura Mega M 2020 04874 651
electro SET M 2020 04993 668
ELI XPRESS M 2020 05236 710

emotion M 2020 05231 700
ENAYATI

MEDICAL CITY M 2020 04860
649

ENDOMESAN BY
CORNELIA CHAUMONT M 2020 02396

616

ESCAPE Festival M 2016 01674 601
ESTImobiliar M 2020 05030 671

EUROJUNIOR M 2013 00641 591
EUROPEAN

SECURITY GUARD M 2012 03868
585

EVAPO M 2013 02396 597

M 2020 04898

sub Presiune S.A.
COPROMEN             M 2020 05193
SOLUTIONS

M 2020 04479

CONSTRUCŢII

M 2020 04911

Consultants

M 2020 04887DENTAL FOCUS
FULL SERVICE TO
ORTHODONTISTS

M 2014 07893DANIC INSTAL
SERVICES BUCURESTI

M 2020 02858

CORNELIA DECU
CHAUMONT



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 05/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)

754

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

EVENT MARKET M 2020 05554 720
evoclima M 2013 02397 597
ExoPet M 2020 04914 660

EXPERT SANDU
SECURITY M 2020 06074

729

FALKOR HEATING /
AIR CONDITIONING M 2013 02395

596

Farmacia DONA
Supozitoare cu

glicerină 1400 mg
glicerină copii M 2020 04950

665

Farmacia DONA
Supozitoare cu

glicerină 2000 mg
glicerină adulţi M 2020 04948

665

FASHION Bettis
made in Romania M 2020 04773

644

FAST FOOD Tasty
MIX AND MORE M 2020 03790

633

FEDERATIA ROMANA
DE HAND TO

HAND FIGHTING M 2020 01545

613

FEDERAȚIA
ROMÂNĂ DE TRAP M 2018 02181

604

FERTILACCIN M 2020 05099 682
Finess M 2019 00027 605

FIRIPASIN by Cornelia
Decu Chaumont M 2020 02491

617

FIT 2 LIFE Revoluția
ta culinară M 2020 05419

716

FIX COLOR
culoarea tuturor M 2016 02304

601

FLANCO interactiv M 2013 02508 597
FORM DAYS Music
& Arts FESTIVAL M 2020 00613

611

FREIA FIRE
& SECURITY M 2020 07640

732

Gecsat te ţine o viaţă M 2013 01731 593
GeNA M 2020 05301 713

GERASIS M 2020 05165 691
Gina's M 2020 04916 661

GSP TV M 2012 05824 589
GSR M 2020 04959 666

HairTecH M 2013 02290 596
HANUL VESTEM M 2020 03270 626
HAPPY CLEAN M 2020 05809 726

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

HAPPYHOME M 2020 05120 684
HARD RACING M 2020 05131 686
HC Home Care M 2019 04155 608

HEXA M 2020 05233 700
HOLT Helping Others

Live and Travel! M 2020 05421
717

HOMETOWN M 2018 00947 603
horeca expo M 2013 01778 594

HotNails M 2020 05222 698
iComedy M 2012 05339 588
iLoanU M 2013 02128 595

IMPULSE M 2020 03834 634
IMPulse Smartphone M 2019 04983 609

INNTRA IN-
OUT SYSTEMS M 2020 05140

686

INSTANT Să-
ţi fim de ajutor! M 2020 04873

650

INTACT TV M 2012 03646 584
INTERFERONAT M 2011 02172 583

International
EDU Center M 2020 04472

642

IQ consulting M 2019 04156 608
jellytube mini Fruit

Flavoured Jelly M 2020 05050
673

KlassGroup M 2020 05338 715
KNL Premium

CHICKEN Knl exquisite M 2020 03647
631

KOBER
Premium WEISS M 2013 01000

592

La botu' calului M 2020 02533 617
LIDER FURNITURE M 2020 05629 722

Linea PRO M 2020 05031 672
Logictherm ENERGY
SAVING SOLUTIONS M 2012 07348

590

LUBRISTIL SYNFO M 2020 05080 680
MAGAZINUL CU

MÂNCARE Vă
urează poftă mare! M 2020 03296

626

maurana M 2020 05358 715
medium-rare

kitchen & more M 2020 03474
628

MENTALPLUS M 2019 09205 611
MENTOSAN

FUMAROTUSS M 2020 05081
680

MENTOSAN MELODY M 2020 05074 679
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MIAKI M 2020 05364 716

MICHAELS LEATHER M 2020 05183 696
m micci te pun pe jar M 2020 03478 629

MOARA LUNCA
DUNARII M 2012 07324

589

MODULOTERAPIE M 2020 05176 695
MOFT Barber Shop M 2020 03488 629

MRINI EYE BOUTIQUE M 2020 04877 653
MultipleXity M 2020 04995 668

MUNICIPIUL SUCEAVA M 2020 05103 683
MUSTIKOFF by
Cornelia DECU

CHAUMONT M 2020 02656

619

NAVLOMAR M 2020 04895 654
NEO HERASTRAU

PARK M 2020 05661
724

NEO HERĂSTRĂU
PARK M 2020 05638

722

Nervocalmin relaxare M 2020 04845 648
Nervocalmin
somn ușor M 2020 04846

648

NeuralCam M 2020 05145 687
NEXT ONE M 2020 05455 718

NEXT PROVIDER M 2020 05456 718
NINNA mâncare faină M 2020 05174 692

nutrifert M 2019 03149 607
OLADENT M 2020 06107 729

ONE HERĂSTRĂU
OFFICE M 2020 05651

723

ONE HERĂSTRĂU
OFFICE M 2020 05639

723

Optimesthetic M 2020 05093 682
Orașul Cetății de Scaun M 2020 04983 667

ORTHO FOCUS FOR
ORTHODONTIC

PROFESSIONALS M 2020 04890

654

OVIDIUS CAVIAR M 2020 04712 644
PAMBU PRO M 2020 08351 732

PARAZITIN + BY
CORNELIA CHAUMONT M 2020 02395

616

PastAmmore
Laboratorio Artigianale

di Pasta Fresca M 2020 04617

643

PĂSTRĂVĂRIA
TATU SADU M 2020 04160

639

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

PatoNerv M 2020 04913 660
PELENDAVA M 2020 05197 697

PENSIUNE ANDRA M 2020 05077 679
Persona ID M 2020 02161 614
PREGNITIN M 2020 05100 683
PREMOSA M 2020 01076 612
PRES UD M 2020 03399 628

PRIME IMPORT M 2020 04813 646
PrivacyON data

protection | IP | e-comm M 2020 04355
641

PRODANCA &
REGHE - AVENTURA

AMERICANA M 2012 03452

584

Profipack All
pack solutions M 2018 05637

605

PROTOS M 2020 01451 613
PUI LA JAR & MORE M 2020 03069 623
RAINBOW WAVES
CHOOSE TO SHINE M 2020 02115

614

Regina M 2020 05285 712
RENALEX M 2018 05287 604
RESPIRO M 2020 03097 624

ROMÂNIA ARE MUZICĂ M 2013 03435 599
ROMÂNIA RÂDE M 2013 00060 590
ROMÂNIA RÂDE,

CÂNTĂ ŞI DANSEAZĂ M 2013 00061
590

ROMÂNII AU ARTIŞTI M 2013 00392 591
RRG SECURITY M 2020 06538 730
safety first KIT M 2020 02940 621

SC COMPANIA DE
UTILITĂŢI PUBLICE

S.A. FOCŞANI M 2020 05163

690

SECRETUL
BUNICII 1876 M 2020 04941

664

SECURITY MARSHALL
PRIVATE SECURITY

PROTECTION M 2020 07046

731

SennaLax
laxativ natural M 2020 05313

714

ServiFy M 2020 04980 666
Sfara Tours M 2017 06389 603

simplify M 2020 04147 638
SKY JUICE M 2020 03491 630

socialist realism M 2020 03050 622
SOC ŞI GROAZĂ M 2020 03743 632
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SSMSolutions M 2020 06724 731
Stai online ca e mai

fain/ Stai online
711

StillDesign M 2012 03670 585
Ștrudelul

Berman cu iaurt M 2020 03245
625

STUDIO SCOCCA M 2011 03605 583
STYLASH STYLISH

LASHMAKING M 2020 05286
713

SUPERPITICOT M 2013 00642 592
SUPROVIA M 2020 05040 672

SYRODent by
Dr. Adel Abboud M 2020 03854

636

Țărăncuța M 2020 04918 662
TechnoFill M 2020 02932 620

TEHNOFIL SYSTEM
FILTRE SRL M 2020 02926

620

TEHNO MS Pentru
gospodari şi fermieri M 2020 05230

699

TELEFONUL DE
LA MIEZUL NOPŢII M 2012 05730

588

TOȚI PENTRU VIN M 2020 04934 663
TRANSALPINA

RESIDENCE M 2020 04341
640

TRANSYLVANIAN
ElixiR M 2020 04986

667

Travel FREE
TEAM Boutique M 2020 05124

685

TRAVY M 2020 04266 639
TRIDIGEST M 2013 02896 598

TYMBARK vitamin
water 1936 M 2020 03727

632

U EVOLUTION 2020 M 2020 05196 697

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

UNIVERSITAS
CLAUDIOPOLITANA

BABEȘ-BOLYAI
TRADITIO NOSTRA
UNACUM EUROPAE

VIRTUTIBUS
SPLENDET

1581 ROMÂNIA
UNIVERSITATEA
BABEȘ-BOLYAI
BABEȘ-BOLYAI

TUDOMÁNYEGYETEM
BABEȘ-BOLYAI
UNIVERSITÄT

BABEȘ-BOLYAI
UNIVERSITY TRADITIO

679

UNIVERSITAS
CLAUDIOPOLITANA

NAPOCENSIS BABEȘ-
BOLYAI TRADITIO
NOSTRA UNACUM

EUROPAE VIRTUTIBUS
SPLENDET

1581 ROMÂNIA
UNIVERSITATEA
BABEȘ-BOLYAI
BABEȘ-BOLYAI

TUDOMÁNYEGYETEM
BABEȘ-BOLYAI
UNIVERSITÄT

BABEȘ-BOLYAI
UNIVERSITY TRADITIO

678

Universitatea "Dunărea
de Jos" din Galaţi

UNIVERSITAS

663

Unopan M 2020 04896 655
URS CERTIFICĂRI

CERTIFICĂM
PERFORMANȚA

UNITED REGISTRAR
OF SYSTEMS

630

VALETINO M 2020 02584 618
VATRA ȘINTEULUI M 2020 04907 656
VINALTUS STROP

DIN SOARE M 2020 00881
612

W HERE WHERE
get social M 2020 03039

621

M 2020 05071

ET EXCELLENTIA
M 2020 05070

ET EXCELLENTIA
M 2020 04936

GALATIENSIS

M 2020 03538

CERTIFICATION

M 2020 05254

ca e mai sigur



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 05/2021
(în ordinea alfabetica a denumirii mărcii)

757

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Wine expo
BUCHAREST M 2013 01774

594

WISE NATION M 2020 05209 698
ZETA M 2013 02226 595
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7 POINT RESIDENCE SRL M 2020 04996 670
ABBOUD ADEL M 2020 03854 636
ABCJAR3 S.R.L. M 2020 03069 623
ABRUDAN OCTAVIAN M 2020 05196 697
AGNITA NOUA SRL M 2020 05052 673
ALBERTS MAGDALENA ADINA M 2020 05229 698
AMA SERCOM SRL M 2020 05151 690
AMASS CONFORT SYSTEMS S.R.L. M 2019 03860 607
AMORE PER LA PASTA S.R.L. M 2020 04617 643
ANTENA 3 SA M 2020 04811 645
ANTENA 3 SA M 2020 04834 647
ARTISAN INFRASTRUCTURE SRL M 2020 04157 638
ASOCIATIA BIROU PENTRU ARTA SI CERCETARE URBANA 622

622

728

COPROMEN SOLUTIONS S.R.L. M 2020 05193 696
CORNELIU-DANIEL MARCU M 2014 07893 600
CRETU CLAUDIU CONSTANTIN M 2020 05809 726
CRIS GROUP SRL M 2020 04479 642
DANISH LABEL S.R.L. M 2020 04853 649
DECU CORNELIA LUMINITA M 2020 02394 616

URBANICA GROUP                                                                                                   M 2020 03050
RUSU DUMITRU
ASOCIATIA BIROU PENTRU ARTA SI CERCETARE URBANA
URBANICA GROUP                                                                                                   M 2020 03053
RUSU DUMITRU
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU                              M 2020 05909
GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEŞEURILOR ILFOV

655
INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.

ASOCIAŢIA PARTENERIAT PENTRU PROIECTE ŞI FONDURI EUROPENE M 2020 03361 627
BASIL NORD ART SRL M 2020 03917 637
BENIAMIN MARINESCU M 2020 04125 638
BETA IMPACT SRL M 2019 05260 609
BETTIS ART FASHION SRL M 2020 04773 644
BIOGENETIX SRL M 2020 05515 719
BISOCEANU RAMONA-IOANA M 2020 04644 643
BLUE FOX SECURITY SRL M 2020 06649 730
BOT MIHAI LAZAR M 2020 05183 696
BURAK TOYS INTERNATIONAL SRL M 2020 05062 674
CALIPSO SRL M 2020 03491 630
CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA M 2020 04995 668
CERNAT CIPRIAN M 2020 05175 695
CERNAT CIPRIAN M 2020 05176 695
CERVIT ONLINE S.R.L. M 2020 05319 714
CIOBANU ALEXANDRU M 2018 00947 603
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,                            M 2020 04898
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HRISTEA CONSTANTIN CRISTINEL M 2019 03033 606
IARO TRADING SRL M 2020 05621 722
ILIE CONSTANȚA M 2020 05455 718
ILIE CONSTANȚA M 2020 05456 718

633
FRANC CONSTRUCT SRL

DECU CORNELIA LUMINITA M 2020 02395 616
DECU CORNELIA LUMINITA M 2020 02396 616
DECU CORNELIA LUMINITA M 2020 02397 616
DECU CORNELIA LUMINITA M 2020 02398 617
DECU CORNELIA LUMINITA M 2020 02491 617
DECU CORNELIA LUMINITA M 2020 02656 619
DECU CORNELIA LUMINITA M 2020 02858 619
DECU CORNELIA LUMINITA M 2020 02862 619
DENIRO MEDIA SRL M 2019 06857 610
DEXELLENCE PROJECT SRL M 2020 05755 724
DONA. LOGISTICA S.A. M 2020 04948 665
DONA. LOGISTICA S.A. M 2020 04950 665
DUNUŢĂ ANDREI-MARIAN M 2020 04940 663
EFTIMIE NICOLAE M 2020 04895 654
ELECTRO SET S.R.L. M 2020 04993 668
EUROINVEST 2003 SRL M 2020 01076 612
EURO PRODCHIM SRL M 2016 02304 601
EVENT MARKET PLATFORM SRL M 2020 05554 720
EVERPRO INTERNATIONAL CONSTRUCTION SRL M 2020 04813 646
FEDERATIA ROMANA DE HAND TO HAND FIGHTING M 2020 01545 613
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TRAP M 2018 02181 604
FILDYS-LARIS MRINI SRL M 2020 04877 653
FORM SPACE EVENTS SRL M 2020 00613 611
FRANC ESTATE DEVELOPMENT SRL                                                                    M 2020 03783

717
EARLEY DAVID BENJAMIN

FRÎNCULESCU DAN CORNELIU M 2020 03743 632
GACHE COSTIN M 2020 05209 698
GARANTI BANK S.A. M 2013 02128 595
GEORGE ADRAGĂI M 2020 03245 625
GINAS MAGIC SRL M 2020 04916 661
GOLEA DANIEL-SORIN M 2020 02349 615
GRUPA MASPEX Sp. z.o.o. Sp. k. M 2020 03727 632
GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp. k. M 2016 03503 602
GUIMAN UDUDEC SCA M 2020 04355 641
GUȚU GEORGETA LAVINIA M 2020 05045 672
HIGGINS SRL M 2020 03399 628
HODA PROJECT SRL M 2020 04860 649
HOLT IOANA                                                                                                              M 2020 05421
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INSTANT INTERNATIONAL SRL M 2020 04873 650
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ONUȚĂ GABRIEL-IONUȚ M 2020 03790 633
IONESCU OANA-ALEXANDRA M 2020 05301 713
IORGULESCU GEORGE-GINO M 2020 05146 688
ISI SAL OFFSHORE M 2013 02226 595
ISI SAL OFFSHORE M 2013 02227 596
ISTRATE IOAN M 2020 04341 640
KADRA TECH SRL M 2020 05140 686
KANEL'S KAKE SRL M 2020 03647 631
KLASS ENTERPRISE SRL M 2020 05338 715
KLG EUROPE LOGISTICS SRL M 2020 04147 638
LESAFFRE ET COMPANIE M 2020 04941 664
LIDER FURNITURE SRL M 2020 05629 722
MAGNET MEDIA SRL M 2020 05254 711
MANDACHI ȘTEFAN-VALENTIN M 2018 05543 604
MĂRUNȚIȘ GEORGE BOGDAN M 2019 04983 609
MĂRUNȚIȘ GEORGE BOGDAN
TOMA FLORIN OVIDIU M 2020 03834

634

MĂRUNȚIȘ GEORGE BOGDAN M 2020 03835 634
MĂRUNȚIȘ GEORGE BOGDAN M 2020 03836 635
MATIEŞ CĂLIN-GHEORGHE M 2020 05149 688
MEDICINAS SRL M 2020 05099 682
MEDICINAS SRL M 2020 05100 683
MEDIUM-RARE PERSPECTIVE SRL M 2020 03474 628
Merck KGaA M 2020 05040 672
MEZZA LUNA SRL M 2020 05028 671
MEZZA LUNA SRL M 2020 05031 672
MOTOI DOREL IONUT M 2020 02584 618
MOTT & GORE S.R.L. M 2020 05068 678
MUNICIPIUL SUCEAVA M 2020 04978 666
MUNICIPIUL SUCEAVA M 2020 04983 667
MUNICIPIUL SUCEAVA M 2020 05103 683
NEMET TIBERIU M 2019 08571 611
NEURAL CAM SRL M 2020 05145 687
NOICI VIVO S.R.L. M 2020 05286 713
NORIEL IMPEX SRL M 2013 03093 599
OLADENT DIGITAL SRL M 2020 06107 729
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2020 05651 723
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2020 05661 724
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2020 05639 723
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2020 05638 722
OPTIMAL GENERAL BUSINESS S.R.L. M 2020 04980 666
ORKLA FOODS ROMANIA SA M 2020 03777 632
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PĂUCĂ ALEXANDRA M 2020 03163 624
PAUN COSTEL PFA M 2020 05222 698
PAVELESCU LAURENTIU M 2020 04911 656
PENTA WORK SRL M 2020 02940 621
PETCU MARIAN M 2020 05074 679
PETCU MARIAN M 2020 05081 680
PETRACHE GEORGE VIRGIL M 2020 05419 716
PLATFORMA SMART TAXI SRL M 2020 03350 627
POPA SABINA M 2020 05364 716
POPA VLAD-LEONARD M 2020 03488 629
PRIGOANA VASILE-SILVIU M 2013 01774 594
PRIGOANA VASILE-SILVIU M 2013 01778 594
PROFIPACK S.R.L. M 2018 05637 605
PRUIU MIHAI CRISTIAN M 2020 03039 621
R.R.G. GUARD&SECURITY SRL M 2020 06538 730
RADU GABRIEL M 2020 04959 666
REBENCIUC MARIUS-PETRE M 2013 03000 598
REGINA AGROPRODEXIM S.R.L. M 2020 05285 712
ROMEGA FOOD DISTRIBUTION SRL M 2020 05050 673
ROŞCA VLAD PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ M 2020 04907 656
Rosenfeld Andrei Dan M 2020 03521 630
RUSCANU ŞTEFAN M 2020 05150 690
S.C. A&D EXOPET S.R.L. M 2020 04914 660
S.C. AEROTRAVEL S.R.L. M 2020 04266 639
S.C. ANZAK LAND S.R.L. M 2020 05084 681
S.C. ASISGER S.R.L. M 2020 05165 691
S.C. BENDIS EQUILIBRIUM S.R.L. M 2020 05271 712
S.C. D.Z. CONSULTING INTERNATIONAL S.R.L. M 2020 05916 728
S.C. DACO SECURITY GUARD S.R.L. M 2020 06752 731
S.C. DANIANDRA S.R.L. M 2020 05077 679
S.C. DELIVERY SOLUTIONS S.A. M 2019 06093 610
S.C. DISPOLINE S.R.L. M 2020 05168 691
S.C. ELEMENT INDUSTRIAL S.R.L. M 2020 05236 710
S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R.L. M 2020 04986 667
S.C. ESTIMOBILIAR EXPERT S.R.L. M 2020 05030 671
S.C. FOLIAR CHEM S.R.L. M 2019 03149 607
S.C. HARD RACING TUNNING & SERVICE S.R.L. M 2020 05131 686
S.C. LEDA CENTER S.R.L. M 2020 05180 695
S.C. MAURANA PRODIMPEX S.R.L. M 2020 05358 715
S.C. MAYA'S FASHION STYLE S.R.L. M 2020 02115 614
S.C. ML MEDIA PUBLICITY S.R.L. M 2020 04340 640
S.C. MXM LOGISTICS S.R.L. M 2020 02013 613
S.C. NAGY & NAGY S.R.L. M 2020 04382 641
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S.C. NOVOLINE PHARM S.R.L. M 2020 04913 660
S.C. OVIDIUS AQUA LINE S.R.L. M 2020 04712 644
S.C. PAMBU PRO SECURITY S.R.L. M 2020 08351 732
S.C. REPAREL S.R.L. M 2020 05027 670
S.C. SKY HOLDINGS S.R.L. M 2020 05197 697
S.C KAPTAN RESTAURANT S.R.L M 2020 03270 626
S.C SUMMA CONSULTING S.R.L M 2020 03296 626
SANDOR COSMINA-TEODORA M 2020 05093 682
SANDU DUMITRU M 2020 06074 729
SC AGRO-CHIRNOGI SA M 2012 07324 589
SC ALIA SA M 2019 00027 605
SC ANTENA TV GROUP SA M 2012 03646 584
SC ANTENA TV GROUP SA M 2013 00392 591
SC ANTENA TV GROUP SA M 2013 00060 590
SC ANTENA TV GROUP SA M 2012 03297 583
SC ANTENA TV GROUP SA M 2013 00061 590
SC ANTENA TV GROUP SA M 2012 05824 589
SC ANTENA TV GROUP SA M 2012 03452 584
SC ANTENA TV GROUP SA M 2012 05730 588
SC ANTENA TV GROUP SA M 2013 01843 594
SC ANTENA TV GROUP SA M 2013 03435 599
SC ANTENA TV GROUP SA M 2012 04677 585
SC ANTENA TV GROUP SA M 2012 05339 588
SC ANTIBIOTICE SA M 2020 04301 639
SC ARENA EVENTS SRL M 2013 02577 598
SC ARENA EVENTS SRL M 2016 01674 601
SC ASOCIATIA PENTRU TINERET OLIMP SRL M 2013 00641 591
SC ASOCIATIA PENTRU TINERET OLIMP SRL M 2013 00642 592
SC BIOFARM SA M 2020 05313 714
SC BIOFARM SA M 2020 04845 648
SC BIOFARM SA M 2013 02896 598
SC BIOFARM SA M 2020 04846 648
SC BRIGHT HEALTHY FOOD SRL M 2020 05174 692
SC CIRAST SRL M 2013 03002 599
SC CLUB FEROVIAR SRL M 2019 02962 606
SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA FOCSANI M 2020 05163 690
SC CT BLEND CONFIDENCE SRL M 2020 03701 631
SC DACIA PLANT SRL M 2011 02172 583
SC DANCO TRADE FACILITY SRL M 2013 00661 592
SC DEDEMAN SRL M 2013 01194 593
SC DEDEMAN SRL M 2012 05227 586
SC DEDEMAN SRL M 2012 05228 586
SC DEDEMAN SRL M 2012 05230 587
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SC DEDEMAN SRL M 2012 05231 587
SC DEDEMAN SRL M 2012 05232 588
SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL M 2020 05837 727
SC EUROPEAN SECURITY GUARD SRL M 2012 03868 585
SC FACOS SA M 2020 04918 662
SC FALKOR SRL M 2013 02395 596
SC FALKOR SRL M 2013 02396 597
SC FALKOR SRL M 2013 02397 597
SC FARINSAN SA M 2020 04896 655
SC FLANCO RETAIL SA M 2013 02508 597
SC FLANCO RETAIL SA M 2013 03076 599
SC FREIA FIRE & SECURITY SRL M 2020 07640 732
SC GAMA INVEST INTERNATIONAL SRL M 2020 02533 617
SC GECSAT SA M 2013 01731 593
SC HAIRTECH TECHNICIANS SRL M 2013 02290 596
SC HEINRIG IMPEX SRL FILIALA BUCURESTI M 2020 05124 685
SC INVESTONIA SYSTEMS SRL M 2015 02737 600
SC KOBER SRL M 2013 01000 592
SC LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL M 2018 05287 604
SC MINDUSTRIES SRL M 2020 05553 719
SCOCCA GIUSEPPE M 2011 03605 583
SC OSTROVIT SA M 2019 07580 610
SC OSTROVIT SA M 2013 00460 591
SC PETROCART SA M 2012 02863 583
SC SECURITY MARSHALL SRL M 2020 07046 731
SC SYNGENTA AGRO SRL M 2020 04934 663
SC TRIQ VISION DISTRIBUTION SRL M 2016 08573 602
SC VALVIS HOLDING SA M 2020 05826 727
SC VALVIS HOLDING SA M 2020 05823 727
SC WATER SYSTEMS INTERNATIONAL SRL M 2012 07348 590
SFARA TOURS BISTRITA SRL. M 2017 06389 603
SHARDA EUROPE B.V.B.A. M 2020 01450 613
SHARDA EUROPE B.V.B.A. M 2020 01451 613
SIFI SPA M 2020 05080 680
SINCOVICI MIRCEA CRISTIAN M 2020 04874 651
SISTEME DE MANAGEMENT PEGAS SRL M 2020 03538 630
SLAV CONSTANTIN M 2020 05233 700
SMART INVESTMENT WORLD WIDE SRL M 2020 04925 662
SRL BUSINESS TECSA SC M 2020 05192 696
SSM SAFETY SOLUTIONS S.R.L. M 2020 06724 731
STAR MEDIA ADVERTISING SRL M 2020 03923 637
SUTEU MARIANA RAMONA M 2019 04155 608
SUTEU MARIANA RAMONA M 2019 04156 608
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SUTEU MARIANA RAMONA M 2019 04157 609
TALPOS STEFAN MIHAI M 2020 03198 625
TATU ALIN IOAN M 2020 04160 639
TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL M 2020 02926 620
TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL M 2020 02932 620
TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL M 2020 03951 637
TEHNO MSS S.R.L. M 2020 05230 699
TIGOIU ALEXANDRU M 2020 04890 654
TIGOIU ALEXANDRU M 2020 04887 653
TIMIS CRISTIAN VLAD M 2020 02161 614
TOSCANA TAGLIO SRL M 2020 03097 624
TRADE MANAGEMENT SOLUTIONS M 2020 02343 615
TUTU MARIUS M 2020 03478 629
TZMO ROMANIA S.R.L. M 2020 05231 700
TZMO ROMANIA S.R.L. M 2020 05237 711
UNITECH GLOBAL SERVICES SRL M 2020 05064 677
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI M 2020 04936 663
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI M 2020 05070 678
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI M 2020 05071 679
URUCU JUSTIN M 2020 00881 612
VALENTIN RADU M 2012 03670 585
VALENTIN STEFAN MANDACHI M 2017 05713 602
VASILIEV ALINA-ELENA M 2020 04867 650
VIA VITICOLA SRL M 2020 05556 721
VIA VITICOLA SRL M 2020 05557 721
VIA VITICOL SRL M 2020 05555 720
VITACARE SRL M 2019 09205 611
VLADU MINODORA ADINA M 2020 04472 642
ZOLTAN-CSABA SAFAR-GINGU M 2020 05120 684
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- (540) (210) (511) -
1 M 2016 02304 172162 1, 2, 35,

39, 40, 42
601

1 M 2019 03149 172196 1 607
1 M 2020 04941 172330 1, 30 664
2 M 2016 02304 172162 1, 2, 35,

39, 40, 42
601

2 M 2013 01000 172200 2 592
2 M 2013 01194 172225 2, 17, 19, 35 593
3 M 2018 05287 172176 3 604
3 M 2019 00027 172208 3, 5, 6, 21, 35 605
3 M 2020 04813 172217 3, 6, 7, 8, 9,

11, 16, 17,
20, 21, 35

646

3 M 2020 05621 172274 3, 6, 16, 21 722
3 M 2020 05809 172277 3, 37 726
3 M 2020 05286 172309 3, 8 713
3 M 2019 09205 172315 3, 5 611
3 M 2020 05149 172360 3, 5, 18, 20,

21, 28, 31, 35
688

3 M 2020 05222 172373 3 698
3 M 2020 05229 172374 3, 25, 44 698
3 M 2020 05231 172375 3, 5, 10 700
3 M 2020 05237 172378 3, 5, 10 711
3 M 2020 05028 172419 3, 35 671
3 M 2020 05031 172420 3, 35 672
5 M 2020 05313 172171 5, 35 714
5 M 2020 04846 172172 5, 35 648
5 M 2020 04845 172173 5, 35 648
5 M 2020 04301 172175 5 639
5 M 2020 03198 172186 5, 32 625
5 M 2019 00027 172208 3, 5, 6, 21, 35 605
5 M 2011 02172 172209 5 583
5 M 2020 01450 172213 5 613
5 M 2020 01451 172214 5 613
5 M 2020 02940 172215 5 621
5 M 2019 09205 172315 3, 5 611
5 M 2020 04913 172323 5 660
5 M 2020 04948 172331 5, 35 665
5 M 2020 04950 172332 5, 35 665
5 M 2020 05040 172340 5 672
5 M 2020 05074 172348 5 679
5 M 2020 05080 172350 5 680
5 M 2020 05081 172351 5 680
5 M 2020 05084 172352 5, 9, 10, 35 681
5 M 2020 05099 172354 5 682
5 M 2020 05100 172355 5 683
5 M 2020 05149 172360 3, 5, 18, 20,

21, 28, 31, 35
688

5 M 2020 05175 172364 5 695

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

5 M 2020 05231 172375 3, 5, 10 700
5 M 2020 05237 172378 3, 5, 10 711
5 M 2013 03002 172383 5, 30, 31 599
5 M 2013 03000 172397 5, 10, 31 598
5 M 2020 02394 172400 5 616
5 M 2020 02395 172401 5 616
5 M 2020 02396 172402 5 616
5 M 2020 02397 172403 5 616
5 M 2020 02398 172404 5 617
5 M 2020 02491 172405 5 617
5 M 2020 02656 172406 5 619
5 M 2020 02858 172407 5, 30 619
5 M 2020 02862 172408 5, 30 619
5 M 2020 05515 172414 5, 10, 39 719
6 M 2019 06093 172152 6, 39 610
6 M 2020 01076 172168 6, 19, 20, 37 612
6 M 2020 04382 172174 6, 19, 20, 22 641
6 M 2019 00027 172208 3, 5, 6, 21, 35 605
6 M 2020 04813 172217 3, 6, 7, 8, 9,

11, 16, 17,
20, 21, 35

646

6 M 2020 05621 172274 3, 6, 16, 21 722
6 M 2020 05045 172341 6, 35 672
6 M 2020 05140 172359 6, 7, 9, 17,

19, 37, 42
686

7 M 2020 04813 172217 3, 6, 7, 8, 9,
11, 16, 17,
20, 21, 35

646

7 M 2020 02926 172254 7, 9, 11 620
7 M 2020 05140 172359 6, 7, 9, 17,

19, 37, 42
686

8 M 2020 04813 172217 3, 6, 7, 8, 9,
11, 16, 17,
20, 21, 35

646

8 M 2020 02013 172297 8, 35 613
8 M 2020 05286 172309 3, 8 713
8 M 2020 03474 172317 8, 21, 30, 43 628
9 M 2020 04993 172159 9, 37, 42 668
9 M 2019 04983 172201 9, 35, 38, 42 609
9 M 2020 03834 172202 9, 35, 38, 42 634
9 M 2020 03835 172203 9, 35, 38, 42 634
9 M 2020 03836 172204 9, 35, 38, 42 635
9 M 2020 04813 172217 3, 6, 7, 8, 9,

11, 16, 17,
20, 21, 35

646

9 M 2020 02584 172242 9, 35, 38,
41, 42

618

9 M 2014 07893 172246 9, 37, 42 600
9 M 2020 04877 172249 9, 37, 44 653
9 M 2020 02926 172254 7, 9, 11 620
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9 M 2020 04157 172261 9, 42 638
9 M 2016 08573 172269 9 602
9 M 2020 04980 172310 9, 42 666
9 M 2020 04995 172336 9, 28, 35,

41, 43
668

9 M 2020 05084 172352 5, 9, 10, 35 681
9 M 2020 05140 172359 6, 7, 9, 17,

19, 37, 42
686

9 M 2020 05176 172365 9 695
9 M 2012 07348 172387 9, 11, 35 590
9 M 2013 02128 172394 9, 35, 36, 42 595
9 M 2020 05145 172395 9, 42 687

10 M 2020 03097 172169 10 624
10 M 2020 04890 172205 10 654
10 M 2020 04887 172251 10 653
10 M 2020 05084 172352 5, 9, 10, 35 681
10 M 2020 05168 172363 10 691
10 M 2020 05231 172375 3, 5, 10 700
10 M 2020 05237 172378 3, 5, 10 711
10 M 2013 03000 172397 5, 10, 31 598
10 M 2020 05515 172414 5, 10, 39 719
11 M 2013 02395 172188 11, 35, 37 596
11 M 2013 02396 172189 11, 35, 37 597
11 M 2013 02397 172190 11, 35, 37 597
11 M 2020 04813 172217 3, 6, 7, 8, 9,

11, 16, 17,
20, 21, 35

646

11 M 2020 02926 172254 7, 9, 11 620
11 M 2020 02932 172255 11 620
11 M 2019 03860 172318 11, 35,

37, 38, 39
607

11 M 2020 05027 172338 11, 35, 37, 39 670
11 M 2012 07348 172387 9, 11, 35 590
12 M 2020 04895 172157 12, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

654

14 M 2020 03923 172265 14, 42 637
16 M 2012 02863 172180 16 583
16 M 2013 00641 172193 16, 41 591
16 M 2020 03361 172198 16, 35, 41 627
16 M 2020 04813 172217 3, 6, 7, 8, 9,

11, 16, 17,
20, 21, 35

646

16 M 2020 03050 172222 16, 41, 42 622
16 M 2020 03053 172223 16, 41, 42 622
16 M 2012 05227 172226 16, 35, 41, 42 586
16 M 2012 05228 172227 16, 35, 41, 42 586
16 M 2012 05230 172228 16, 35, 41, 42 587
16 M 2012 05231 172229 16, 35, 41, 42 587
16 M 2012 05232 172230 16, 35, 41, 42 588

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă
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16 M 2012 03646 172235 16, 35,
38, 41, 42

584

16 M 2013 00392 172236 16, 35,
38, 41, 42

591

16 M 2013 00060 172237 16, 35,
38, 41, 42

590

16 M 2012 03297 172238 16, 35,
38, 41, 42

583

16 M 2013 00061 172239 16, 35,
38, 41, 42

590

16 M 2012 05824 172240 16, 35,
38, 41, 42

589

16 M 2012 03452 172241 16, 35,
38, 41, 42

584

16 M 2012 05730 172258 16, 35,
38, 41, 42

588

16 M 2020 05621 172274 3, 6, 16, 21 722
16 M 2020 04873 172320 16, 22, 35 650
16 M 2013 01843 171800 16, 35,

38, 41, 42
594

16 M 2020 00613 172385 16, 25, 35, 41 611
16 M 2020 03701 172386 16, 30, 35, 43 631
16 M 2013 03435 172410 16, 35,

38, 41, 42
599

16 M 2012 04677 172411 16, 35,
38, 41, 42

585

16 M 2012 05339 172412 16, 35,
38, 41, 42

588

16 M 2020 05553 172418 16, 35, 42, 43 719
17 M 2020 04813 172217 3, 6, 7, 8, 9,

11, 16, 17,
20, 21, 35

646

17 M 2013 01194 172225 2, 17, 19, 35 593
17 M 2013 01731 172253 17 593
17 M 2020 05319 172306 17, 18, 20, 28 714
17 M 2020 05140 172359 6, 7, 9, 17,

19, 37, 42
686

18 M 2020 05319 172306 17, 18, 20, 28 714
18 M 2020 05149 172360 3, 5, 18, 20,

21, 28, 31, 35
688

18 M 2020 05183 172367 18 696
18 M 2020 02161 172382 18, 25, 35 614
19 M 2020 01076 172168 6, 19, 20, 37 612
19 M 2020 04382 172174 6, 19, 20, 22 641
19 M 2013 01194 172225 2, 17, 19, 35 593
19 M 2020 05140 172359 6, 7, 9, 17,

19, 37, 42
686

20 M 2020 01076 172168 6, 19, 20, 37 612
20 M 2020 04382 172174 6, 19, 20, 22 641



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 05/2021
(în ordinea clasei Nisa)

767

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

20 M 2020 04813 172217 3, 6, 7, 8, 9,
11, 16, 17,
20, 21, 35

646

20 M 2012 03670 172218 20, 24, 27, 35 585
20 M 2020 05165 172284 20, 35 691
20 M 2020 05319 172306 17, 18, 20, 28 714
20 M 2020 05629 172307 20 722
20 M 2020 05120 172356 20, 35 684
20 M 2020 05149 172360 3, 5, 18, 20,

21, 28, 31, 35
688

21 M 2019 00027 172208 3, 5, 6, 21, 35 605
21 M 2020 04813 172217 3, 6, 7, 8, 9,

11, 16, 17,
20, 21, 35

646

21 M 2020 05621 172274 3, 6, 16, 21 722
21 M 2020 03474 172317 8, 21, 30, 43 628
21 M 2020 05149 172360 3, 5, 18, 20,

21, 28, 31, 35
688

22 M 2020 04382 172174 6, 19, 20, 22 641
22 M 2020 04873 172320 16, 22, 35 650
24 M 2012 03670 172218 20, 24, 27, 35 585
25 M 2020 04853 172158 25, 28 649
25 M 2020 04773 172221 25, 35 644
25 M 2020 05229 172374 3, 25, 44 698
25 M 2020 02161 172382 18, 25, 35 614
25 M 2020 00613 172385 16, 25, 35, 41 611
26 M 2020 02115 172210 26, 35, 41 614
27 M 2012 03670 172218 20, 24, 27, 35 585
27 M 2020 03399 172224 27 628
28 M 2020 04853 172158 25, 28 649
28 M 2013 03093 172299 28 599
28 M 2020 05062 172303 28, 35, 39 674
28 M 2020 05319 172306 17, 18, 20, 28 714
28 M 2020 04995 172336 9, 28, 35,

41, 43
668

28 M 2020 05149 172360 3, 5, 18, 20,
21, 28, 31, 35

688

29 M 2020 02533 172154 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
38, 39, 42, 43

617

29 M 2020 03777 172170 29, 35, 39 632
29 M 2019 03033 172220 29, 30 606
29 M 2020 03478 172244 29, 35 629
29 M 2020 04712 172245 29, 31 644
29 M 2020 05837 172263 29, 35, 39 727
29 M 2020 02343 172272 29, 30, 39, 43 615
29 M 2013 02226 172312 29, 30 595
29 M 2013 02227 172313 29, 30 596
29 M 2020 04918 172326 29, 35 662
29 M 2019 04157 172390 29, 30, 32 609

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2020 04160 172398 29, 43, 44 639
29 M 2020 05285 172424 29, 30, 31 712
30 M 2020 02533 172154 29, 30, 31,

32, 33, 35, 36,
38, 39, 42, 43

617

30 M 2020 03245 172156 30, 43 625
30 M 2020 04896 172181 30, 31 655
30 M 2020 04617 172182 30, 43 643
30 M 2019 03033 172220 29, 30 606
30 M 2020 02343 172272 29, 30, 39, 43 615
30 M 2020 03163 172298 30, 31, 35 624
30 M 2020 05271 172301 30, 35, 43 712
30 M 2013 02226 172312 29, 30 595
30 M 2013 02227 172313 29, 30 596
30 M 2020 03474 172317 8, 21, 30, 43 628
30 M 2020 04941 172330 1, 30 664
30 M 2020 05050 172342 30 673
30 M 2020 05052 172343 30 673
30 M 2020 05192 172368 30, 35 696
30 M 2012 07324 172380 30, 39, 40 589
30 M 2013 03002 172383 5, 30, 31 599
30 M 2020 03701 172386 16, 30, 35, 43 631
30 M 2019 04157 172390 29, 30, 32 609
30 M 2020 02858 172407 5, 30 619
30 M 2020 02862 172408 5, 30 619
30 M 2020 05285 172424 29, 30, 31 712
31 M 2020 02533 172154 29, 30, 31,

32, 33, 35, 36,
38, 39, 42, 43

617

31 M 2020 04896 172181 30, 31 655
31 M 2020 04712 172245 29, 31 644
31 M 2020 03163 172298 30, 31, 35 624
31 M 2020 05149 172360 3, 5, 18, 20,

21, 28, 31, 35
688

31 M 2013 03002 172383 5, 30, 31 599
31 M 2013 03000 172397 5, 10, 31 598
31 M 2020 05285 172424 29, 30, 31 712
32 M 2020 02533 172154 29, 30, 31,

32, 33, 35, 36,
38, 39, 42, 43

617

32 M 2016 03503 172163 32, 35 602
32 M 2020 03727 172164 32, 35 632
32 M 2020 03198 172186 5, 32 625
32 M 2020 03743 172259 32, 33 632
32 M 2020 03491 172295 32 630
32 M 2019 04157 172390 29, 30, 32 609
32 M 2020 05826 172425 32, 33 727
32 M 2020 05823 172426 32, 33 727
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33 M 2020 02533 172154 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36,
38, 39, 42, 43

617

33 M 2019 07580 172199 33, 43 610
33 M 2020 03743 172259 32, 33 632
33 M 2020 00881 172264 33, 41 612
33 M 2020 05555 172285 33 720
33 M 2020 05556 172286 33 721
33 M 2020 05557 172287 33 721
33 M 2020 04934 172327 33, 35 663
33 M 2020 04986 172335 33, 35 667
33 M 2020 05826 172425 32, 33 727
33 M 2020 05823 172426 32, 33 727
35 M 2020 02533 172154 29, 30, 31,

32, 33, 35, 36,
38, 39, 42, 43

617

35 M 2020 04895 172157 12, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

654

35 M 2016 02304 172162 1, 2, 35,
39, 40, 42

601

35 M 2016 03503 172163 32, 35 602
35 M 2020 03727 172164 32, 35 632
35 M 2020 03777 172170 29, 35, 39 632
35 M 2020 05313 172171 5, 35 714
35 M 2020 04846 172172 5, 35 648
35 M 2020 04845 172173 5, 35 648
35 M 2020 03296 172183 35 626
35 M 2013 02395 172188 11, 35, 37 596
35 M 2013 02396 172189 11, 35, 37 597
35 M 2013 02397 172190 11, 35, 37 597
35 M 2020 03361 172198 16, 35, 41 627
35 M 2019 04983 172201 9, 35, 38, 42 609
35 M 2020 03834 172202 9, 35, 38, 42 634
35 M 2020 03835 172203 9, 35, 38, 42 634
35 M 2020 03836 172204 9, 35, 38, 42 635
35 M 2019 00027 172208 3, 5, 6, 21, 35 605
35 M 2020 02115 172210 26, 35, 41 614
35 M 2020 04959 172211 35 666
35 M 2020 04811 172216 35, 38, 41 645
35 M 2020 04813 172217 3, 6, 7, 8, 9,

11, 16, 17,
20, 21, 35

646

35 M 2012 03670 172218 20, 24, 27, 35 585
35 M 2020 04773 172221 25, 35 644
35 M 2013 01194 172225 2, 17, 19, 35 593
35 M 2012 05227 172226 16, 35, 41, 42 586
35 M 2012 05228 172227 16, 35, 41, 42 586
35 M 2012 05230 172228 16, 35, 41, 42 587
35 M 2012 05231 172229 16, 35, 41, 42 587

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2012 05232 172230 16, 35, 41, 42 588
35 M 2019 05260 172231 35 609
35 M 2013 02290 172233 35, 41, 42, 44 596
35 M 2013 00460 172234 35 591
35 M 2012 03646 172235 16, 35,

38, 41, 42
584

35 M 2013 00392 172236 16, 35,
38, 41, 42

591

35 M 2013 00060 172237 16, 35,
38, 41, 42

590

35 M 2012 03297 172238 16, 35,
38, 41, 42

583

35 M 2013 00061 172239 16, 35,
38, 41, 42

590

35 M 2012 05824 172240 16, 35,
38, 41, 42

589

35 M 2012 03452 172241 16, 35,
38, 41, 42

584

35 M 2020 02584 172242 9, 35, 38,
41, 42

618

35 M 2013 00661 172243 35, 42 592
35 M 2020 03478 172244 29, 35 629
35 M 2013 02896 172247 35 598
35 M 2020 03270 172250 35, 41, 43 626
35 M 2020 04479 172257 35 642
35 M 2012 05730 172258 16, 35,

38, 41, 42
588

35 M 2020 05837 172263 29, 35, 39 727
35 M 2013 02577 172270 35, 41 598
35 M 2020 04834 172273 35, 38, 41 647
35 M 2020 05651 172278 35, 36, 37 723
35 M 2020 05661 172279 35, 36, 37 724
35 M 2020 05639 172280 35, 36, 37 723
35 M 2020 05124 172281 35 685
35 M 2020 05638 172282 35, 36, 37 722
35 M 2020 05165 172284 20, 35 691
35 M 2020 05419 172289 35, 41, 43, 44 716
35 M 2013 02508 172290 35, 38, 41, 42 597
35 M 2013 03076 172291 35 599
35 M 2020 05174 172292 35, 43 692
35 M 2020 04644 172293 35, 39, 45 643
35 M 2020 05364 172294 35 716
35 M 2020 02013 172297 8, 35 613
35 M 2020 03163 172298 30, 31, 35 624
35 M 2020 02349 172300 35, 43 615
35 M 2020 05271 172301 30, 35, 43 712
35 M 2020 05230 172302 35 699
35 M 2020 05062 172303 28, 35, 39 674
35 M 2020 05554 172304 35 720
35 M 2020 05755 172308 35, 37, 39, 41 724
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35 M 2020 05916 172314 35, 36 728
35 M 2019 03860 172318 11, 35,

37, 38, 39
607

35 M 2020 04867 172319 35, 41, 44 650
35 M 2020 04873 172320 16, 22, 35 650
35 M 2020 04911 172322 35, 37, 42 656
35 M 2020 04914 172324 35 660
35 M 2020 04916 172325 35 661
35 M 2020 04918 172326 29, 35 662
35 M 2020 04934 172327 33, 35 663
35 M 2020 04948 172331 5, 35 665
35 M 2020 04950 172332 5, 35 665
35 M 2020 04978 172333 35 666
35 M 2020 04983 172334 35 667
35 M 2020 04986 172335 33, 35 667
35 M 2020 04995 172336 9, 28, 35,

41, 43
668

35 M 2020 05027 172338 11, 35, 37, 39 670
35 M 2020 05045 172341 6, 35 672
35 M 2020 05084 172352 5, 9, 10, 35 681
35 M 2020 05120 172356 20, 35 684
35 M 2020 05103 172357 35 683
35 M 2020 05131 172358 35, 37 686
35 M 2020 05149 172360 3, 5, 18, 20,

21, 28, 31, 35
688

35 M 2020 05150 172361 35, 39, 41 690
35 M 2020 05192 172368 30, 35 696
35 M 2020 05193 172369 35, 37, 42, 45 696
35 M 2020 05196 172370 35, 41 697
35 M 2020 05197 172371 35, 41, 43 697
35 M 2020 05209 172372 35, 41, 43 698
35 M 2020 05233 172376 35, 37 700
35 M 2020 05236 172377 35, 36, 37 710
35 M 2020 05254 172379 35, 42 711
35 M 2013 01843 171800 16, 35,

38, 41, 42
594

35 M 2020 05358 172381 35, 39 715
35 M 2020 02161 172382 18, 25, 35 614
35 M 2020 00613 172385 16, 25, 35, 41 611
35 M 2020 03701 172386 16, 30, 35, 43 631
35 M 2012 07348 172387 9, 11, 35 590
35 M 2019 04156 172389 35, 36, 38, 41 608
35 M 2019 06857 172391 35, 38 610
35 M 2013 02128 172394 9, 35, 36, 42 595
35 M 2020 03521 172399 35 630
35 M 2020 05301 172409 35, 44 713
35 M 2013 03435 172410 16, 35,

38, 41, 42
599

35 M 2012 04677 172411 16, 35,
38, 41, 42

585

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2012 05339 172412 16, 35,
38, 41, 42

588

35 M 2020 05455 172415 35, 42 718
35 M 2020 05456 172416 35, 42 718
35 M 2020 06107 172417 35, 38, 44, 45 729
35 M 2020 05553 172418 16, 35, 42, 43 719
35 M 2020 05028 172419 3, 35 671
35 M 2020 05031 172420 3, 35 672
35 M 2020 05338 172423 35 715
36 M 2020 02533 172154 29, 30, 31,

32, 33, 35, 36,
38, 39, 42, 43

617

36 M 2020 04925 172155 36 662
36 M 2020 04895 172157 12, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

654

36 M 2020 04341 172161 36, 37 640
36 M 2020 03783 172178 36, 37 633
36 M 2020 05651 172278 35, 36, 37 723
36 M 2020 05661 172279 35, 36, 37 724
36 M 2020 05639 172280 35, 36, 37 723
36 M 2020 05638 172282 35, 36, 37 722
36 M 2020 05916 172314 35, 36 728
36 M 2020 04996 172337 36, 37 670
36 M 2020 05030 172339 36 671
36 M 2020 05236 172377 35, 36, 37 710
36 M 2019 04156 172389 35, 36, 38, 41 608
36 M 2013 02128 172394 9, 35, 36, 42 595
37 M 2020 04895 172157 12, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

654

37 M 2020 04993 172159 9, 37, 42 668
37 M 2020 04341 172161 36, 37 640
37 M 2020 01076 172168 6, 19, 20, 37 612
37 M 2020 03783 172178 36, 37 633
37 M 2013 02395 172188 11, 35, 37 596
37 M 2013 02396 172189 11, 35, 37 597
37 M 2013 02397 172190 11, 35, 37 597
37 M 2014 07893 172246 9, 37, 42 600
37 M 2020 04877 172249 9, 37, 44 653
37 M 2020 03951 172256 37 637
37 M 2020 05809 172277 3, 37 726
37 M 2020 05651 172278 35, 36, 37 723
37 M 2020 05661 172279 35, 36, 37 724
37 M 2020 05639 172280 35, 36, 37 723
37 M 2020 05638 172282 35, 36, 37 722
37 M 2020 05755 172308 35, 37, 39, 41 724
37 M 2019 03860 172318 11, 35,

37, 38, 39
607

37 M 2020 04911 172322 35, 37, 42 656
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37 M 2020 04996 172337 36, 37 670
37 M 2020 05027 172338 11, 35, 37, 39 670
37 M 2020 05064 172344 37 677
37 M 2020 05131 172358 35, 37 686
37 M 2020 05140 172359 6, 7, 9, 17,

19, 37, 42
686

37 M 2020 05163 172362 37, 39, 40, 42 690
37 M 2020 05193 172369 35, 37, 42, 45 696
37 M 2020 05233 172376 35, 37 700
37 M 2020 05236 172377 35, 36, 37 710
38 M 2020 02533 172154 29, 30, 31,

32, 33, 35, 36,
38, 39, 42, 43

617

38 M 2020 04895 172157 12, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

654

38 M 2019 04983 172201 9, 35, 38, 42 609
38 M 2020 03834 172202 9, 35, 38, 42 634
38 M 2020 03835 172203 9, 35, 38, 42 634
38 M 2020 03836 172204 9, 35, 38, 42 635
38 M 2020 04811 172216 35, 38, 41 645
38 M 2012 03646 172235 16, 35,

38, 41, 42
584

38 M 2013 00392 172236 16, 35,
38, 41, 42

591

38 M 2013 00060 172237 16, 35,
38, 41, 42

590

38 M 2012 03297 172238 16, 35,
38, 41, 42

583

38 M 2013 00061 172239 16, 35,
38, 41, 42

590

38 M 2012 05824 172240 16, 35,
38, 41, 42

589

38 M 2012 03452 172241 16, 35,
38, 41, 42

584

38 M 2020 02584 172242 9, 35, 38,
41, 42

618

38 M 2012 05730 172258 16, 35,
38, 41, 42

588

38 M 2020 04834 172273 35, 38, 41 647
38 M 2013 02508 172290 35, 38, 41, 42 597
38 M 2019 03860 172318 11, 35,

37, 38, 39
607

38 M 2013 01843 171800 16, 35,
38, 41, 42

594

38 M 2019 04156 172389 35, 36, 38, 41 608
38 M 2019 06857 172391 35, 38 610
38 M 2013 03435 172410 16, 35,

38, 41, 42
599

38 M 2012 04677 172411 16, 35,
38, 41, 42

585

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

38 M 2012 05339 172412 16, 35,
38, 41, 42

588

38 M 2020 06107 172417 35, 38, 44, 45 729
39 M 2019 06093 172152 6, 39 610
39 M 2020 06074 172153 39, 45 729
39 M 2020 02533 172154 29, 30, 31,

32, 33, 35, 36,
38, 39, 42, 43

617

39 M 2020 04895 172157 12, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

654

39 M 2016 02304 172162 1, 2, 35,
39, 40, 42

601

39 M 2020 03777 172170 29, 35, 39 632
39 M 2018 05637 172185 39, 42 605
39 M 2020 05837 172263 29, 35, 39 727
39 M 2020 04147 172267 39 638
39 M 2020 02343 172272 29, 30, 39, 43 615
39 M 2020 04266 172275 39 639
39 M 2020 04644 172293 35, 39, 45 643
39 M 2020 05062 172303 28, 35, 39 674
39 M 2020 05755 172308 35, 37, 39, 41 724
39 M 2019 03860 172318 11, 35,

37, 38, 39
607

39 M 2020 05027 172338 11, 35, 37, 39 670
39 M 2020 05150 172361 35, 39, 41 690
39 M 2020 05163 172362 37, 39, 40, 42 690
39 M 2012 07324 172380 30, 39, 40 589
39 M 2020 05358 172381 35, 39 715
39 M 2017 06389 172384 39 603
39 M 2020 05515 172414 5, 10, 39 719
40 M 2020 04895 172157 12, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

654

40 M 2016 02304 172162 1, 2, 35,
39, 40, 42

601

40 M 2020 05909 172328 40 728
40 M 2020 05163 172362 37, 39, 40, 42 690
40 M 2012 07324 172380 30, 39, 40 589
41 M 2020 01545 172149 41, 45 613
41 M 2018 02181 172150 41, 45 604
41 M 2019 02962 172151 41 606
41 M 2020 04895 172157 12, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

654

41 M 2020 03039 172167 41 621
41 M 2020 03917 172184 41 637
41 M 2020 04874 172192 41 651
41 M 2013 00641 172193 16, 41 591
41 M 2013 00642 172194 41 592
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41 M 2020 03361 172198 16, 35, 41 627
41 M 2017 05713 172206 41 602
41 M 2020 02115 172210 26, 35, 41 614
41 M 2020 04811 172216 35, 38, 41 645
41 M 2020 03538 172219 41, 42 630
41 M 2020 03050 172222 16, 41, 42 622
41 M 2020 03053 172223 16, 41, 42 622
41 M 2012 05227 172226 16, 35, 41, 42 586
41 M 2012 05228 172227 16, 35, 41, 42 586
41 M 2012 05230 172228 16, 35, 41, 42 587
41 M 2012 05231 172229 16, 35, 41, 42 587
41 M 2012 05232 172230 16, 35, 41, 42 588
41 M 2020 04355 172232 41, 42, 45 641
41 M 2013 02290 172233 35, 41, 42, 44 596
41 M 2012 03646 172235 16, 35,

38, 41, 42
584

41 M 2013 00392 172236 16, 35,
38, 41, 42

591

41 M 2013 00060 172237 16, 35,
38, 41, 42

590

41 M 2012 03297 172238 16, 35,
38, 41, 42

583

41 M 2013 00061 172239 16, 35,
38, 41, 42

590

41 M 2012 05824 172240 16, 35,
38, 41, 42

589

41 M 2012 03452 172241 16, 35,
38, 41, 42

584

41 M 2020 02584 172242 9, 35, 38,
41, 42

618

41 M 2018 00947 172248 41 603
41 M 2020 03270 172250 35, 41, 43 626
41 M 2012 03868 172252 41, 45 585
41 M 2012 05730 172258 16, 35,

38, 41, 42
588

41 M 2020 04936 172268 41, 42 663
41 M 2013 02577 172270 35, 41 598
41 M 2016 01674 172271 41 601
41 M 2020 04834 172273 35, 38, 41 647
41 M 2020 00881 172264 33, 41 612
41 M 2020 05419 172289 35, 41, 43, 44 716
41 M 2013 02508 172290 35, 38, 41, 42 597
41 M 2020 05755 172308 35, 37, 39, 41 724
41 M 2020 04867 172319 35, 41, 44 650
41 M 2020 04940 172329 41 663
41 M 2020 04995 172336 9, 28, 35,

41, 43
668

41 M 2020 05070 172346 41, 42, 45 678
41 M 2020 05071 172347 41, 42, 45 679
41 M 2020 05150 172361 35, 39, 41 690

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2020 05180 172366 41 695
41 M 2020 05196 172370 35, 41 697
41 M 2020 05197 172371 35, 41, 43 697
41 M 2020 05209 172372 35, 41, 43 698
41 M 2013 01843 171800 16, 35,

38, 41, 42
594

41 M 2020 00613 172385 16, 25, 35, 41 611
41 M 2019 04156 172389 35, 36, 38, 41 608
41 M 2013 01778 172393 41, 42 594
41 M 2013 03435 172410 16, 35,

38, 41, 42
599

41 M 2012 04677 172411 16, 35,
38, 41, 42

585

41 M 2012 05339 172412 16, 35,
38, 41, 42

588

41 M 2015 02737 172413 41 600
41 M 2020 04472 172195 41 642
42 M 2020 02533 172154 29, 30, 31,

32, 33, 35, 36,
38, 39, 42, 43

617

42 M 2020 04895 172157 12, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

654

42 M 2020 04993 172159 9, 37, 42 668
42 M 2016 02304 172162 1, 2, 35,

39, 40, 42
601

42 M 2020 04898 172165 42 655
42 M 2018 05637 172185 39, 42 605
42 M 2019 04983 172201 9, 35, 38, 42 609
42 M 2020 03834 172202 9, 35, 38, 42 634
42 M 2020 03835 172203 9, 35, 38, 42 634
42 M 2020 03836 172204 9, 35, 38, 42 635
42 M 2020 03538 172219 41, 42 630
42 M 2020 03050 172222 16, 41, 42 622
42 M 2020 03053 172223 16, 41, 42 622
42 M 2012 05227 172226 16, 35, 41, 42 586
42 M 2012 05228 172227 16, 35, 41, 42 586
42 M 2012 05230 172228 16, 35, 41, 42 587
42 M 2012 05231 172229 16, 35, 41, 42 587
42 M 2012 05232 172230 16, 35, 41, 42 588
42 M 2020 04355 172232 41, 42, 45 641
42 M 2013 02290 172233 35, 41, 42, 44 596
42 M 2012 03646 172235 16, 35,

38, 41, 42
584

42 M 2013 00392 172236 16, 35,
38, 41, 42

591

42 M 2013 00060 172237 16, 35,
38, 41, 42

590

42 M 2012 03297 172238 16, 35,
38, 41, 42

583
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42 M 2013 00061 172239 16, 35,
38, 41, 42

590

42 M 2012 05824 172240 16, 35,
38, 41, 42

589

42 M 2012 03452 172241 16, 35,
38, 41, 42

584

42 M 2020 02584 172242 9, 35, 38,
41, 42

618

42 M 2013 00661 172243 35, 42 592
42 M 2014 07893 172246 9, 37, 42 600
42 M 2012 05730 172258 16, 35,

38, 41, 42
588

42 M 2020 04157 172261 9, 42 638
42 M 2020 04936 172268 41, 42 663
42 M 2020 03923 172265 14, 42 637
42 M 2013 02508 172290 35, 38, 41, 42 597
42 M 2020 04980 172310 9, 42 666
42 M 2020 03350 172316 42 627
42 M 2020 04911 172322 35, 37, 42 656
42 M 2020 05070 172346 41, 42, 45 678
42 M 2020 05071 172347 41, 42, 45 679
42 M 2020 05140 172359 6, 7, 9, 17,

19, 37, 42
686

42 M 2020 05163 172362 37, 39, 40, 42 690
42 M 2020 05193 172369 35, 37, 42, 45 696
42 M 2020 05254 172379 35, 42 711
42 M 2013 01843 171800 16, 35,

38, 41, 42
594

42 M 2013 01774 172392 42 594
42 M 2013 01778 172393 41, 42 594
42 M 2013 02128 172394 9, 35, 36, 42 595
42 M 2020 05145 172395 9, 42 687
42 M 2013 03435 172410 16, 35,

38, 41, 42
599

42 M 2012 04677 172411 16, 35,
38, 41, 42

585

42 M 2012 05339 172412 16, 35,
38, 41, 42

588

42 M 2020 05455 172415 35, 42 718
42 M 2020 05456 172416 35, 42 718
42 M 2020 05553 172418 16, 35, 42, 43 719
42 M 2020 05146 172421 42 688
43 M 2020 02533 172154 29, 30, 31,

32, 33, 35, 36,
38, 39, 42, 43

617

43 M 2020 03245 172156 30, 43 625
43 M 2020 04895 172157 12, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

654

43 M 2019 08571 172166 43 611

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2020 04860 172177 43, 44 649
43 M 2020 04617 172182 30, 43 643
43 M 2020 03790 172187 43 633
43 M 2020 04340 172197 43 640
43 M 2019 07580 172199 33, 43 610
43 M 2018 05543 172207 43 604
43 M 2020 04125 172212 43 638
43 M 2020 03270 172250 35, 41, 43 626
43 M 2020 03069 172260 43 623
43 M 2020 02343 172272 29, 30, 39, 43 615
43 M 2020 03647 172276 43 631
43 M 2020 05421 172283 43 717
43 M 2020 05419 172289 35, 41, 43, 44 716
43 M 2020 05174 172292 35, 43 692
43 M 2020 02349 172300 35, 43 615
43 M 2020 05271 172301 30, 35, 43 712
43 M 2020 03474 172317 8, 21, 30, 43 628
43 M 2020 04907 172321 43 656
43 M 2020 04995 172336 9, 28, 35,

41, 43
668

43 M 2020 05068 172345 43 678
43 M 2020 05077 172349 43 679
43 M 2020 05197 172371 35, 41, 43 697
43 M 2020 05209 172372 35, 41, 43 698
43 M 2020 03701 172386 16, 30, 35, 43 631
43 M 2020 05151 172396 43 690
43 M 2020 04160 172398 29, 43, 44 639
43 M 2020 05553 172418 16, 35, 42, 43 719
44 M 2020 04895 172157 12, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

654

44 M 2020 03854 172160 44 636
44 M 2020 04860 172177 43, 44 649
44 M 2013 02290 172233 35, 41, 42, 44 596
44 M 2020 04877 172249 9, 37, 44 653
44 M 2020 05419 172289 35, 41, 43, 44 716
44 M 2020 04867 172319 35, 41, 44 650
44 M 2020 05093 172353 44 682
44 M 2020 05229 172374 3, 25, 44 698
44 M 2019 04155 172388 44, 45 608
44 M 2020 04160 172398 29, 43, 44 639
44 M 2020 05301 172409 35, 44 713
44 M 2020 06107 172417 35, 38, 44, 45 729
44 M 2020 03488 172427 44 629
45 M 2020 01545 172149 41, 45 613
45 M 2018 02181 172150 41, 45 604
45 M 2020 06074 172153 39, 45 729
45 M 2020 04895 172157 12, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

654
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45 M 2020 06538 172179 45 730
45 M 2020 04355 172232 41, 42, 45 641
45 M 2012 03868 172252 41, 45 585
45 M 2020 08351 172262 45 732
45 M 2020 06752 172266 45 731
45 M 2020 07640 172288 45 732
45 M 2020 04644 172293 35, 39, 45 643
45 M 2011 03605 172296 45 583
45 M 2020 06724 172305 45 731
45 M 2020 06649 172311 45 730
45 M 2020 05070 172346 41, 42, 45 678
45 M 2020 05071 172347 41, 42, 45 679
45 M 2020 05193 172369 35, 37, 42, 45 696
45 M 2019 04155 172388 44, 45 608
45 M 2020 06107 172417 35, 38, 44, 45 729
45 M 2020 07046 172422 45 731



conform Legii 84/1998, republicată:
- modificări neesenţiale ale mărcii - art. 37
- modificări nume titular - art. 38
- modificări adresă titular - art. 38
- modificări nume şi adresă titular - art. 38
- cesiuni totale - art. 47, alin. (1)
- cesiuni parţiale - art. 47, alin. (2)
- fuziuni - art. 46
- licenţe - art. 49, alin. (4)
- înscrierea de gaj asupra mărcilor
- modificări în situaţia juridică a mărcilor înregistrate 
  pe cale internaţională

5. MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI DE DREPTURI



LISTA MĂRCILOR (TM)
MODIFICĂRI REPREZENTARE 
ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL MĂRCILOR



MODIFICĂRI REPREZENTARE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul
cererii

Vechea reprezentare Noua reprezentare

M 2021
02910/
08/04/2021

1ZERO 1 1ZERO1
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Modificări nume titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

005695
007193

DOW CORNING DOW CORNING
CORPORATION, 2200
WEST SALZBURG
ROAD, MIDLAND,
MICHIGAN, 48460,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

DOW SILICONES
CORPORATION, 2200
WEST SALZBURG
ROAD, MIDLAND,
MICHIGAN, 48460,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/1994

007897
008278

EXXON SC ROMINVENT SA
Agenţie de Brevete,
Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie,
STR. ERMIL PANGRATTI
NR. 35, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 26335

SC ROMINVENT SA
Agenţie de Brevete,
Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie,
STR. ERMIL PANGRATTI
NR. 35, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 26335

07/1993

020942
019907

05/1993

024546
019053

MARCOPOLO NV SUMATRA
TOBACCO TRADING
COMPANY, JALAN
PATTIMURA NO. 3,,
PEMATANG SIANTAR,
INDONEZIA

PT. Sumatra Tobacco
Trading Comopany,
JALAN PATTIMURA NO.
3,, PEMATANG SIANTAR,
INDONEZIA

01/1995

024547
030760

PT. Sumatra Tobacco
Trading Company,
JALAN PATTIMURA NO.
3,, PEMATANG SIANTAR,
INDONEZIA

02/1999

024548
018832

01/1995

024551
019055

PT. Sumatra Tobacco
Trading Company,
JALAN PATTIMURA NO.
3,, PEMATANG SIANTAR,
INDONEZIA

01/1995

BOEHRINGER
INGELHEIM ANIMAL
HEALTH USA INC, 
3239 SATELLITE
BOULEVARD, DULUTH
30096, USA, DULUTH,
GEORGIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

"IVOMEC" BOEHRINGER
INGELHEIM
VETMEDICA, INC,
3239 SATELLITE
BOULEVARD, DULUTH
30096, USA, DULUTH,
GEORGIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

NV SUMATRA
TOBACCO TRADING
COMPANY, JALAN
PATTIMURA NO. 3,
PEMATANG SIANTAR,
INDONEZIA

KENNEDY NV SUMATRA
TOBACCO TRADING
COMPANY, JALAN
PATTIMURA NO. 3,
PEMATANG SIANTAR,
INDONEZIA

PT. Sumatra Tobacco
Trading Company,
JALAN PATTIMURA NO.
3, PEMATANG SIANTAR,
INDONEZIA

"FIGHT & WIN" NV SUMATRA
TOBACCO TRADING
COMPANY, JALAN
PATTIMURA NO. 3,
PEMATANG SIANTAR,
INDONEZIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2001
01008
045706

10/2001

M 2001
01507
046287

11/2001

M 2001
02197
046882

TYMBARK 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

01/2002

M 2001
02439
047220

TEDI KUBUS 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

01/2002

M 2001
03402
049188

TEDI 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

06/2002

M 2002
05651
054847

AQUILA SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

AQUILA PART PROD
COM S.A., STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

10/2003

M 2006
00703
076372

SALAMIMIX SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

01/2007

M 2006
00704
076373

PROFICOLOR SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

01/2007

REGATTA SC REGATTA SRL, STR.
IANCU DE HUNEDOARA
NR. 6, BLOC H4, ET.
8, AP. 31, SECTOR
1, BUCURESTI, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

REMU DEVELOPMENT
1993 SRL, STR. IANCU
DE HUNEDOARA
NR. 6, BLOC H4, ET.
8, AP. 31, SECTOR
1, BUCURESTI, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

NERO NV SUMATRA
TOBACCO TRADING
COMPANY, JALAN
PATTIMURA NO.3,
PEMATANG SIANTAR,
SUMATERA UTARA,
INDONEZIA

PT SUMATRA
TOBACCO TRADING
COMPANY, JALAN
PATTIMURA NO.3,
PEMATANG SIANTAR,
SUMATERA UTARA,
INDONEZIA
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depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2006
00705
074303

INJECT MIX SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

10/2006

M 2006
00706
074833

EKOFIX SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

SC SOLIMA ROMANIA
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

10/2006

M 2006
00707
076738

FOSFATEX SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

02/2007

M 2006
00708
074645

SUPERFRISCH SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

10/2006

M 2006
00709
076546

PROCOLOR SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

01/2007

M 2006
00710
074674

TENDER MIX SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

10/2006

M 2006
00711
076547

BIOGEL SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

01/2007

M 2006
01709
076548

CONDIBLEND SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

01/2007

M 2006
01710
078184

PROFIMIX SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

03/2007
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2006
01711
078185

PROMIX SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

03/2007

M 2006
01712
075783

PATEMIX SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

12/2006

M 2006
01713
078186

DECORA SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, ALBA,
ROMANIA

03/2007

M 2006
01714
075784

ISOGEL SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

12/2006

M 2006
01715
075785

PANMIX SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

12/2006

M 2006
01716
076108

SUPERPAN SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR.BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SANTIMBRU, 517675,
ROMANIA

01/2007

M 2007
11871
091749

SOYPRO SC SUPREMIA GRUP
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, 517675,
ALBA, ROMANIA

SC SOLINA ROMANIA
SRL, STR. BLAJULUI
NR. 244C, JUD. ALBA,
SÂNTIMBRU, 517675,
ALBA, ROMANIA

05/2008

M 2009
07242
105224

12/2009

M 2009
07243
105225

12/2009INVADERS FROM 
THE PLANET MOOLAH

JUNGLE WILD Bally Gaming Inc., 6601
BERMUDA ROAD, LAS
VEGAS, NEVADA 89119,
S.U.A., NEVADA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

SG Gaming, Inc., 6601
BERMUDA ROAD, LAS
VEGAS, NEVADA 89119,
S.U.A., NEVADA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

SG Gaming, Inc., 6601
BERMUDA ROAD, LAS
VEGAS, NEVADA 89119,
S.U.A., NEVADA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Bally Gaming Inc., 6601
BERMUDA ROAD, LAS
VEGAS, NEVADA 89119,
S.U.A., NEVADA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
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M 2009
07246
107786

08/2010

M 2009
07247
107787

08/2010

M 2010
05181
112920

03/2011

M 2011
02912
116015

ALLEVO SOFTWARE BUSINESS
INFORMATION
SYSTEMS (BIS) SRL,
STR. COLŢEI NR. 23,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BUSINESS
INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO)
SRL, STR. COLŢEI
NR. 23, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2011

M 2011
02913
116016

ALLEVO BUSINESS
INFORMATION
SYSTEMS (BIS) SRL,
STR. COLŢEI NR. 23,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BUSINESS
INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO)
SRL, STR. COLŢEI
NR. 23, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2011

M 2013
03708
126454

AQUILA SC AQUILA PART PROD
COM SRL, STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

AQUILA PART PROD
COM S.A., STR. MALU
ROŞU NR. 105 A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

10/2013

M 2016
04464
147745

HFC PRESTIGE
INTERNATIONAL
GERMANY GmbH,
BERLINER ALLEE 65,
64295 DARMSTADT,
GERMANIA,
DARMSTADT,
GERMANIA

Coty Beauty Germany
GmbH, BERLINER
ALLEE 65, 64295
DARMSTADT,
GERMANIA,
DARMSTADT,
GERMANIA

05/2017

M 2020
04623

IMPLANT EXPERT SRL,
BD. NICOLAE CARAMFIL
NR. 41, PARTER, CAM 2,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

IMPLANT EXPERT SA,
BD. NICOLAE CARAMFIL
NR. 41, PARTER, CAM 2,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MOISTURE RENEW 
SHEER & SHINE

CLINICA SOCIALĂ 
de STOMATOLOGIE

KING OF THE WILD Bally Gaming Inc., 6601
BERMUDA ROAD, LAS
VEGAS, NEVADA 89119,
S.U.A., NEVADA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

SG Gaming, Inc., 6601
BERMUDA ROAD, LAS
VEGAS, NEVADA 89119,
S.U.A., NEVADA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

CROKETINI Grupa Maspex Sp. z o.
o. Sp. k., LEGIONOW
37 STREET, 34-100,
WADOWICE, POLONIA

Grupa Maspex Sp. z o.
o. Sp. k., LEGIONOW
37 STREET, 34-100,
WADOWICE, POLONIA

GREAT EAGLE Bally Gaming Inc., 6601
BERMUDA ROAD, LAS
VEGAS, NEVADA 89119,
S.U.A., NEVADA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

SG GAMING INC, 6601
BERMUDA ROAD, LAS
VEGAS, NEVADA 89119,
S.U.A.
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M 2020
06418

RESTART ROMÂNIA RESTART ENERGY ONE
SRL, STR. GHEORGHE
DOJA NR. 11, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

RESTART ENERGY ONE
S.A., STR. GHEORGHE
DOJA NR. 11, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

M 2020
07881

NOOB S.C. MARBO SMART
TESTING SRL-D, STR.
REȘIȚA NR. 25-27, BL.
51, SC. 1, ET. 8, AP. 52,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
040922, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MARBO SMART
TESTING S.R.L., STR.
REȘIȚA NR. 25-27, BL.
51, SC. 1, ET. 8, AP. 52,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
040922, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2021
01334

IGNI FIRE PROTECTION IGNI FIRE PROTECTION,
STR.PROCLAMAŢIA
DE LA TIMIŞOARA,
NR. 5, ÎNCĂPEREA
NN2, PARTE DIN
SAD12, CORP 1, ET.2,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

IGNI GLOBAL
PROTECTION SRL,
STR.PROCLAMAŢIA
DE LA TIMIŞOARA,
NR. 5, ÎNCĂPEREA
NN2, PARTE DIN
SAD12, CORP 1, ET.2,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

004494
002293

UMT UZINELE MECANICE
TIMISOARA SA, STR.
AVRAM IMBROANE
NR. 9, SPAŢIUL
DE PRODUCŢIE
NR. 2- CLĂDIRE
ADMINISTRATIVĂ, ET. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

UZINELE MECANICE
TIMISOARA SA, CALEA
BOGDĂNEŞTILOR, NR.
2, ET 1, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

05/1994

005702
007210

DOUBLEMINT WM WRIGLEY JR
COMPANY, 410 NORTH
MICHIGAN AVENUE,
CHICAGO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

WM WRIGLEY JR
COMPANY, 1132 WEST
BLACKHAWK STREET,
CHICAGO, 60642,
ILLINOIS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

05/1995

007499
012468

CELANESE CELANESE
INTERNATIONAL
CORPORATION, 1601
WEST LBJ FREEWAY,
DALAS, 75234, TEXAS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

CELANESE
INTERNATIONAL
CORPORATION, 222 W.
LAS COLINASS BLVD.
SUITE 900N, IRVING,
75039, TEXAS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/1995

024130
022631

VIRGIN VIRGIN ENTERPRISES
LIMITED, THE SCHOOL
HOUSE, 50 BROOK
GREEN, LONDRA, W6
7RR, MAREA BRITANIE

VIRGIN ENTERPRISES
LIMITED, THE
BATTLESHIP BUILDING,
179 HARROW ROAD,
LONDON, W26NB,
ABERDEEN, MAREA
BRITANIE

11/1994

024131
022632

VIRGIN VIRGIN ENTERPRISES
LIMITED, THE SCHOOL
HOUSE, 50 BROOK
GREEN, LONDRA, W6
7RR, MAREA BRITANIE

VIRGIN ENTERPRISES
LIMITED, THE
BATTLERSHIP
BUILDING, 179
HARROW ROAD,
LONDON, W26NB,
ABERDEEN, MAREA
BRITANIE

11/1994

041536
032202

AVENTISUB LLC, 55
CORPORATE DRIVE,
BRIDGEWATER , 08807,
NEW JERSEY, STATELE
UNITE ALE AMERICII

TELFAST AVENTISUB LLC, 3711 06/1999
KENNETT PIKE, SUITE
200, GREENVILLE,
DELAWARE 19807,
USA
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042009
037982

OMERAN GSK
PHARMACEUTICAL
TRADING SA, STR.
POIENELOR NR. 5,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500419,
BRAȘOV, ROMANIA

GSK Pharmaceutical
Trading S.A., STR.
COSTACHE NEGRI
1-5 OPERA CENTER
ONE, ETAJ 5, CAMERA
DE DISCUȚII 01,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2000

043429
031458

TUSSIN GSK
PHARMACEUTICAL
TRADING SA, STR.
POIENELOR NR. 5,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500419,
BRAȘOV, ROMANIA

GSK Pharmaceutical
Trading S.A., STR.
COSTACHE NEGRI
1-5 OPERA CENTER
ONE, ETAJ 5, CAMERA
DE DISCUȚII 01,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/1999

M 2001
01078
045084

ARLEQUINO WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL,
VIVANDO BUILDING,
STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL,
VIVANDO BUILDING,
STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2001

M 2001
01097
045623

ZIARUL FINANCIAR SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU, NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
01098
045624

BĂCĂUANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
01099
046376

CRAIOVEANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR.GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2001

M 2001
01100
045625

SIBIANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

787
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M 2001
01101
045626

PITEŞTEANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
01102
045627

BĂIMĂREANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
01103
045628

SUCEVEANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
01104
045629

MARAMUREŞANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
01105
045630

CONSTĂNŢEANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
01106
045632

BRAŞOVEANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
01107
045631

CLUJEANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
01108
045633

PLOIEŞTEANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

788
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M 2001
01109
045634

ARĂDEANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
01110
045635

BĂNĂŢEANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
01111
045636

MUREŞEANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
01112
045637

ORĂDEANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2001

M 2001
01114
049360

TIMIŞOREANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2002

M 2001
01115
046247

HUNEDOREANUL SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR.GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2001

M 2001
01116
049361

ACASĂ MAGAZIN SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2002

M 2001
01118
049363

PRO TV MAGAZIN SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. AUREL
VLAICU NR. 62-66, ET.
6, CAM. 42, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 031248,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDIAFAX GROUP
SA, STR. GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2002
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M 2001
01291
046070

KRAFT DINNERS Kraft Foods Group
Brands LLC, THREE
LAKES DRIVE, ILLINOIS,
NORTHFIELD, 60093,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

11/2001

M 2001
02047
046215

JONATHAN SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. UNIRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. GĂRII NR.
45, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

11/2001

M 2001
02051
047043

SYLVANER SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. UNIRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. GIRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

01/2002

M 2001
02052
048806

JIDVEI CLASIC SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. UNIRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. GĂRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

05/2002

M 2001
02054
048807

VALEA TÂRNAVEI SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. UNIRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. GĂRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

05/2002

M 2001
02055
048808

TÂRNAVE SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. UNIRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. GĂRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

05/2002

M 2001
02057
046280

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. UNIRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. GĂRII NR.
45, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

11/2001

M 2001
02058
051578

PERLA SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. UNIRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. GĂRII NR.
45, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

01/2003

M 2001
02059
046281

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. UNIRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

SC JIDVEI SRL FILIALA
ALBA, STR. GĂRII NR.
9, JUD. ALBA, JIDVEI,
517385, ALBA, ROMANIA

11/2001

M 2001
03387
047062

SELECT YOUR FUTURE SC QUARTZ MATRIX
SRL, STR. THEODOR
PALLADY NR. 8, IAŞI,
700454, IAȘI, ROMANIA

SC QUARTZ MATRIX
SRL, BULEVARDUL
CAROL I, NR. 5D, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700454, IAȘI,
ROMANIA

01/2002

Kraft Foods Group
Brands LLC, 200
E. RANDOLPH ST,
ILLINOIS, CHICAGO
60601, ILLINOIS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII
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M 2001
03388
049179

QUARTZ MATRIX SC QUARTZ MATRIX
SRL, STR. CAPITAN
TOMIDA NR. 3, JUD.
IASI, IAŞI, 700496, IAȘI,
ROMANIA

SC QUARTZ MATRIX
SRL, B-DUL. CAROL I,
NR. 5 D, JUD. IASI, IAŞI,
700506, IAȘI, ROMANIA

06/2002

M 2005
09227
071066

OMERAN GSK
PHARMACEUTICAL
TRADING SA, STR.
POIENELOR NR. 5,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500419,
BRAȘOV, ROMANIA

GSK Pharmaceutical
Trading S.A., STR.
COSTACHE NEGRI
1-5 OPERA CENTER
ONE, ETAJ 5, CAMERA
DE DISCUȚII 01,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2006

M 2008
01366
092897

INVINCIBILII PF OBREJA RUDEL,
STR. MĂTĂSARI NR.
36 B, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PF OBREJA RUDEL,
STR. CAIMATEI, NR. 18,
ET. 2, AP. 8,SECTORTOR
2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2008

M 2009
07770
106644

myticket.ro Ticketing Nation
SRL, BD. DIMITRIE
CANTEMIR NR. 21, BL.
4, SC. C, ET. 5, AP. 85,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Ticketing Nation SRL,
CALEA VICTORIEI,
NR. 155, BL. D1,
SC. 9, ET. 4, AP. 4,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2010

M 2010
01240
109961

MANELE DE 10 STELE SC REAL TOP MEDIA
TV SRL, ŞOS. DUDEŞTI-
PANTELIMON NR. 2-4-6,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
033091, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC REAL TOP MEDIA
TV SRL, ŞOS. DUDEŞTI-
PANTELIMON NR. 1 - 3,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
033091, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2010

M 2010
01632
109296

GSK
PHARMACEUTICAL
TRADING SA, STR.
POIENELOR NR. 5,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500419,
BRAȘOV, ROMANIA

GSK Pharmaceutical
Trading S.A., STR.
COSTACHE NEGRI
1-5 OPERA CENTER
ONE, ETAJ 5, CAMERA
DE DISCUȚII 01,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2010

M 2010
02136
108744

CHEF DE CHEF CU LĂU
TARI

SC REAL TOP MEDIA
TV SRL, ŞOS. DUDEŞTI-
PANTELIMON NR. 2-4-6,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
033091, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC REAL TOP MEDIA
TV SRL, ŞOS. DUDEŞTI-
PANTELIMON NR. 1 - 3,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
033091, BUCUREȘTI,
ROMANIA

09/2010
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M 2010
08257
113499

ROBMET ROMANIA SC ROBMET SRL,
STR. BISTRIŢEI NR.
55, JUDEŢUL NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

SC ROBMET SRL, SAT
GÂRCINA, PUNCT
PORCĂRIE, JUD.
NEAMŢŢ, COMUNA
GÂRCINA, NEAMȚ,
ROMANIA

03/2011

M 2010
09227
114149

red carpet studio SC CAROL FOTO
STUDIO SRL, STR.
HAŢEGANA NR. 7,
ET. 4 ŞI 5, AP. 18,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC CAROL FOTO
STUDIO SRL, STR.
PIAŢA AMZEI, NR. 5,
CORP A, ETAJ 1, AP. 12,
CAMERA 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2011

M 2011
00701
115238

T-Check SC QUARTZ MATRIX
SRL, STR. CPT. TOMIDA
NR. 3, JUD. IAŞI, IAŞI,
700506, IAȘI, ROMANIA

SC QUARTZ MATRIX
SRL, BULEVARDUL
CAROL I, NR. 5D, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700506, IAȘI,
ROMANIA

10/2011

M 2011
00912
114714

DEM ELECTRONICS
SRL, ȘOS. BUCUREȘTI-
URZICENI, NR. 64,
CORP 3, PARTER,
COMUNA AFUMAȚI,
JUD. ILFOV, ILFOV,
ROMANIA

08/2011

M 2011
00962
115831

LAURA ROSHANIAN,
STR. CONSTANTIN
DOBROGEANU
GHEREA, NR. 123,
PARTER, AP. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2011

M 2011
01141
133948

SALAM PELEŞ AGENŢIE DE
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, STR.
11 IUNIE NR. 51 SC. A
ETAJ 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCURESTI

AGENŢIE DE
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, STR.
11 IUNIE NR. 51 SC. A
ETAJ 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCURESTI

12/2014

M 2011
01187
114825

www livevision.ro SC LIVE VISION SRL,
STR. IZVORULUI
NR. 64, BL. DR 32,
SC. A, ET. 4, AP. 16,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC LIVE VISION SRL,
STR. PESCARILOR
67 A, BL. 3, PARTER,
AP. 1, LOT 2, ZONA
FALEZA NORD,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

08/2011

FREDDO DEM ELECTRONICS
SRL, STR. GĂRII,
NR.1, DEMISOL, AP.6,
CAMERA 2, JUD. ILFOV,
SAT FUNDENI, COMUNA
DOBROEŞTI, RO

edukid jucarii educative LAURA ROSHANIAN,
STR. FERMEI, NR.65,
IAŞI, RO
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M 2011
01774
115533

WWW.PROINSTALPIPE
.RO

AGENŢIA DE
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
WEIZMANN, ARIANA
& PARTNERS, prin
consilier VIOLETA
BOZOCEA, BD. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET. 7, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV

AGENŢIA DE
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
WEIZMANN, ARIANA
& PARTNERS, prin
consilier VIOLETA
BOZOCEA, BD. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET. 7, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV

11/2011

M 2011
01775
115534

AGENŢIA DE
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
WEIZMANN, ARIANA
& PARTNERS, prin
consilier VIOLETA
BOZOCEA, BD. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET. 7, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV

AGENŢIA DE
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
WEIZMANN, ARIANA
& PARTNERS, prin
consilier VIOLETA
BOZOCEA, BD. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET. 7, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV

11/2011

M 2011
01776
115535

PROINSTAL PIPE AGENŢIA DE
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
WEIZMANN, ARIANA
& PARTNERS, prin
consilier VIOLETA
BOZOCEA, BD. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET. 7, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV

AGENŢIA DE
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
WEIZMANN, ARIANA
& PARTNERS, prin
consilier VIOLETA
BOZOCEA, BD. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET. 7, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV

11/2011

M 2011
01866
121386

Cleaning show EUROEXPO FAIRS
SRL, STR. MOISE
NICOARĂ, NR. 20,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EUROEXPO FAIRS SRL,
BD. EXPOZITIEI NR. 7,
SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2011
02088
115325

DISTINCT BCR BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, B-DUL.
REGINA ELISABETA,
NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030016,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2011

M 2011
02088
115325

DISTINCT BCR BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
VICTORIEI, NR. 15,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BANCA COMERCIALA
ROMANA SA, CALEA
PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN
BUCHAREST, CLADIREA
A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2011

CALDURA CAMINULUI 
TAU
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M 2011
02106
115644

LAPUSNA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS, BD. MIHAIL
KOGĂLNICEANU NR. 17,
BL. C4, ET. 7, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, STR.
11 IUNIE, NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO,
BIROURI A14-
A15, SECTORUL
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2011

M 2011
02325
115446

idesys networks SC IDESYS NETWORKS
SRL, B-DUL GENERAL
MAGHERU NR. 38A,
ET. P, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC IDESYS NETWORKS
SRL, B-DUL GENERAL
CONSTANTIN COANDĂ,
NR. 19, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2011

M 2011
02413
116546

SPRINT MUSIC SC SPRINT MEDIA
CENTER SRL, STR. FĂT-
FRUMOS NR. 5, BL.
P12, SC. 2, ET. 4, AP. 54,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC SPRINT MEDIA
CENTER SRL,
ŞOSEAUA VITAN
BÂRZEŞTI, NR. 7D,
BLOC 4, SC. A, ET. 5,
AP. 449, SECTORUL
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2012

M 2011
02461
115342

DASKO SECURITY SC DASKO SECURITY
SRL, STR. PODIŞULUI
NR. 6, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, 700620, IAȘI,
ROMANIA

SC DASKO SECURITY
SRL, STR. PALAS, NR.
7 A, CLADIREA A 2,
SPATIUL DA 2-0, ET.
1, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

10/2011

M 2011
02475
115606

Old Romania RADU-FLORIN
BALAS, STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR. 8, SC.
B, AP. 29, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540154,
MUREȘ, ROMANIA

RADU-FLORIN BALAS,
STR. VASILE LUCACIU
NR. 1, AP. 4, JUD.
MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

11/2011

M 2011
02530
116548

MUZICA store SC FLY MUSIC
SRL, COMUNA
BOSANCI, STR.
POMPIER GHEORGHE
COLŢUNEAC NR. 4,
BOSANCI, 727045,
SUCEAVA, ROMANIA

SC FLY MUSIC SRL,
STR. ROMAN, NR.
212, JUD. SUCEAVA,
COMUNA BOSANCI,
727045, SUCEAVA,
ROMANIA

02/2012

M 2011
02723
116011

elcos service SC ELCOS SERVICE
SRL, B-DUL TIMISOARA,
NR. 27, BL. E, SC.
A, , AP. 2, PARTER,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ELCOS SERVICE
SRL, STR. COMPASULUI
NR. 12, SECT. 6,
BUCUREŞTI, 061344,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2011
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M 2011
02743
147905

SC MEDICOVER SRL,
STR. MODROGAN,
NR.20, SUBSOL 1,
PARTER ŞI ET.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDICOVER SRL,
STR. SG. CONSTANTIN
GHERCU, NR. 1 A, ET.
1, SECT. 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2017

M 2011
02744
147903

SC MEDICOVER SRL,
STR. MODROGAN,
NR.20, SUBSOL 1,
PARTER ŞI ET.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MEDICOVER SRL,
STR. SG. CONSTANTIN
GHERCU, NR. 1 A, ET.
1, SECT. 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2017

M 2011
02825
115936

freshRuny SC MISAVAN SRL,
NR. 42, JUDEŢUL IAŞI,
MIROSLAVA, 707305,
IAȘI, ROMANIA

SC MISAVAN SRL,
SAT VOINEŞTI, STR.
PRINCIPALĂ, NR. 6,
JUD. IAŞI, COMUNA
VOINEŞTI, 707305, IAȘI,
ROMANIA

12/2011

M 2011
03022
121737

SC TONICA GROUP
SRL, STR. ISLAZ NR.
3, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TONICA GROUP
SRL, BULEVARDUL
UNIRII, NR. 15, BL.
B3, BIROURILE
8,9,10, SECTORUL
4 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2012

M 2011
03065
115944

MARUL FERMECAT SC D TOYS SRL, STR.
VULTURILOR NR. 9,
JUD. COVASNA, SF.
GHEORGHE, 520004,
COVASNA, ROMANIA

SC D TOYS SRL, STR.
CONSTRUCTORILOR,
NR. 2, SFÂNTU
GHEORGHE, JUD.
COVASNA, COVASNA,
ROMANIA

12/2011

M 2011
03066
115945

COPACUL FERMECAT SC D TOYS SRL, STR.
VULTURILOR NR. 9,
JUD. COVASNA, SF.
GHEORGHE, 520004,
COVASNA, ROMANIA

SC D TOYS SRL, STR.
CONSTRUCTORILOR,
NR. 2, SFÂNTU
GHEORGHE, JUD.
COVASNA, COVASNA,
ROMANIA

12/2011

M 2011
03079
116467

SMILEY AGENŢIE DE
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, STR.
11 IUNIE NR. 51 SC. A
ETAJ 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCURESTI

AGENŢIE DE
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, STR.
11 IUNIE NR. 51 SC. A
ETAJ 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCURESTI

02/2012

MEDICOVER Grupul 
european dedicat 
sănătăţii tale

MEDICOVER Grupul 
european dedicat 
sănătăţii tale

FARMACIILE CU 
PREŢURI FOARTE MICI
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M 2011
03154
116118

SUN COMMUNICATION
sisteme de comunicaţie
speciale

DRAGOŞ SOARE, NR.
242 A, SAT BERTEA,
JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA BERTEA,
PRAHOVA, ROMANIA

DRAGOŞ SOARE, STR.
SLĂVEŞTI, NR. 13,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010531, BUCUREȘTI,
ROMANIA

01/2012

M 2011
03220
168257

CYNARA SC ROTTA NATURA
SA, ŞOS. BRĂILA
DN2B, KM8+900DR,
CAMERA 1, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

SC ROTTA NATURA SA,
ALEEA INDUSTRIILOR,
NR.5, BUZĂU, JUDEȚ
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

08/2020

M 2011
03288
115515

SC D-TOYS SRL, STR.
VULTURILOR NR.9,
JUDEŢUL COVASNA, SF.
GHEORGHE, 520004,
COVASNA, ROMANIA

SC D-TOYS SRL, STR.
CONSTRUCTORILOR,
NR. 2, SFÂNTU
GHEORGHE, JUD.
COVASNA, COVASNA,
ROMANIA

10/2011

M 2011
03417
116673

THUNDERBOLT APPLE INC, 1 INFINITE
LOOP, CUPERTINO, CA
95014, STATELE UNITE
ALE AMERICII

APPLE INC, ONE APPLE
PARK WAY, CUPERTINO,
CA 95014, ALABAMA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

03/2012

M 2011
03431
115953

SC TONICA GROUP
SRL, STR. ISLAZ NR.
3, ET. 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC TONICA GROUP
SRL, BULEVARDUL
UNIRII, NR. 15, BL.
B3, BIROURILE
8,9,10, SECTORUL
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2011

M 2011
03450
128472

FAMILY CARE SC JUST MASTER
ACTIVITIES SRL, B-
DUL TIMIŞOARA NR.92,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC JUST MASTER
ACTIVITIES SRL,
BULEVARDUL MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR.
53, ET. 3, SECTORUL
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2014

M 2011
03450
128472

FAMILY CARE DILIGENS
INTELLECTUAL
PROPERTY
SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR.
3, BL.17, SC.2, AP.27,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040011, BUCUREȘTI,
ROMANIA

DILIGENS
INTELLECTUAL
PROPERTY SRL,
BULEVARDUL
LIBERTĂŢII, NR.
22, BL. 102, SC. 3,
AP. 55, SECTOR
5,, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2014

BOTANICA 
DISTRACTIVA

SĂNĂTATE PENTRU 
TRUP ŞI SUFLET
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M 2011
03543
116218

T TRIP TAILOR SC LUXETRAVELDEAL
SRL, ALEEA PARVA
NR. 10, BL. D23, SC.
C, PARTER, AP. 21,
SECTOR 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061946,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC LUXETRAVELDEAL
SRL, CALEA PLEVNEI,
NR. 10, SECTORUL
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2012

M 2011
03631
116125

mod'elle SC JUST MASTER
ACTIVITIES SRL, B-
DUL TIMIŞOARA NR.92,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC JUST MASTER
ACTIVITIES SRL,
BULEVARDUL MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR.
53, ET. 3, SECTORUL
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2012

M 2011
03631
116125

mod'elle DILIGENS
INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR.
INDEPENDENŢEI NR.
3, BL.17, SC.2, AP.27,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040011

DILIGENS
INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR.
INDEPENDENŢEI NR.
3, BL.17, SC.2, AP.27,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040011

01/2012

M 2011
03820
116161

SC KUSADASI SRL,
STR. CAP. IVAN
ANGHELACHE NR. 3,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC KUSADASI SRL,
BULEVARDUL IANCU
DE HUNEDOARA,
NR. 36, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2012

M 2011
03872
116309

SC MISAVAN SRL,
NR. 42, JUDEŢUL IAŞI,
MIROSLAVA, 707305,
IAȘI, ROMANIA

SC MISAVAN SRL, STR.
PRINCIPALĂ, NR. 6, SAT
VOINEŞTI, JUDEŢUL
IAŞI, VOINEŞTI, 707305,
IAȘI, ROMANIA

02/2012

M 2011
03906
116310

Chiar şi fructele gem! SC MIB PRODCOM SRL,
STR. TRAIAN VUIA NR.
210, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400397,
CLUJ, ROMANIA

SC MIB PRODCOM SRL,
STR. TEODOR MIHALI,
NR. 39-43, SPAȚIU
COMERCIAL 1-PARTER,
CLUJ NAPOCA, JUD.
CLUJ, 400591, CLUJ,
ROMANIA

02/2012

M 2011
03907
116379

SC MIB PRODCOM SRL,
STR. TRAIAN VUIA NR.
210, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400397,
CLUJ, ROMANIA

SC MIB PRODCOM SRL,
STR. TEODOR MIHALI,
NR. 39-43, SPAȚIUL
COMERCIAL 1-PARTER,
CLUJ NAPOCA, JUD.
CLUJ, 400591, CLUJ,
ROMANIA

02/2012

AGENŢIA DE TURISM 
KUSADASI

Produse-HORECA 
premium professional 
products.ro

Chiar şi fructele 
gemmm.....
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M 2011
04379
121842

BUCEGI RAP CONFECTIONERY
SRL, STR.
AEROPORTULUI NR.
5, JUD. BRAŞOV,
GHIMBAV, 507075,
BRAȘOV, ROMANIA

RAP CONFECTIONERY
SRL, STR.
AVIATORILOR, NR.
15, JUD. BRAŞOV,
GHIMBAV, 507075,
BRAȘOV, ROMANIA

12/2012

M 2011
04848
117048

MASTER-TECH SC MASTER-TECH
SRL, CALEA RAHOVEI
266-268, CORP 61, ET. 3,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MASTER-TECH
SRL, CALEA RAHOVEI
266-268, CORP 1,
ANEXELE C-D, STÂLPII
4-5, ET. 1, CAM. 2A,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2012

M 2011
04917
120484

Master TECH SC MASTER-TECH
SRL, CALEA RAHOVEI
266-268, CORP 61, ET. 3,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MASTER-TECH
SRL, CALEA RAHOVEI
266-268, CORP 1,
ANEXELE C-D, STÂLPII
4-5, ET. 1, CAM. 2A,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2011
05277
117086

ADAMESCU CARMEN,
BLD. UNIRII NR. 55, BL.
E4A, SC. 2, ET. 1, AP. 27,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2012

M 2011
05480
171889

CHOCOWORLD COSMOVICI SI
ASOCIATII SRL, OP 77
- CP 216, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

COSMOVICI SI
ASOCIATII SRL, OP 77
- CP 216, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

03/2021

M 2011
06087
121992

kara SC KARA SILVER
SRL, NR. 15, CORP C,
CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, SAT VINTUL DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

SC KARA SILVER
SRL, BULEVARDUL.
REPUBLICII, NR. 26 A,
JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

12/2012

M 2011
06172
133947

AGENŢIE DE
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, STR.
11 IUNIE NR. 51 SC. A
ETAJ 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCURESTI

AGENŢIE DE
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ
WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, STR.
11 IUNIE NR. 51 SC. A
ETAJ 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCURESTI

Grand Hotel Rex ADAMESCU CARMEN,
CETĂŢEAN ROMÂN,
DOMICILIAT ÎN
MONACO, MONTE
CARLO, 11 AVENUE
PRINCESS GRACE,
MONACO

12/2014Salam PiKant Agricola 
Bacau
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M 2011
06311
119187

GHEORGHE CRISTIAN
NEGURICI , STR. MIHAIL
CORNEA NR. 30D,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
707027, IAȘI, ROMANIA

GHEORGHE CRISTIAN
NEGURICI , STR. PETRE
ANDREI, NR. 31, BL. A4,
ET. 4, AP. 23, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 707027, IAȘI,
ROMANIA

07/2012

M 2011
06409
123683

SC URBIO RO SRL,
STR. MUŞATINI NR. 45,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

SC URBIO RO SRL,
ŞOSEAUA NAŢIONALĂ,
NR. 178 - 180, PARTER,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

04/2013

M 2011
06507
118254

GRAND' OR COSMOVICI SI
ASOCIATII SRL, OP 77
- CP 216, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

COSMOVICI SI
ASOCIATII SRL, OP 77
- CP 216, SECTOR 3,
BUCUREŞTI

06/2012

M 2011
06576
117897

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,
MUN. CLUJ - NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

06/2012

M 2011
06576
117897

KASSA WEIZMANN ARIANA
& PARTNERS, STR.
11 IUNIE, NR. 51,
SCARA A, ET. 1, AP. 4
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS, VIVANDO
BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI 14 - 15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2012

M 2011
06879
118405

Linna SC LINA IMPERIAL
SRL, SAT PREJNA,
JUDEŢUL MEHEDINŢI,
COMUNA BALTA,
227 030, MEHEDINȚI,
ROMANIA

SC LINA IMPERIAL
SRL, SAT ISVERNA NR.
CADASTRAL 50042,
JUDEŢUL MEHEDINŢI,
COMUNA ISVERNA,
MEHEDINȚI, ROMANIA

06/2012

M 2011
06946
120638

Beautique fashion DILIGENS
INTELLECTUAL
PROPERTY
SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR.
3, BL.17, SC.2, AP.27,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040011, BUCUREȘTI,
ROMANIA

DILIGENS
INTELLECTUAL
PROPERTY SRL,
BULEVARDUL
LIBERTĂŢII, NR. 22,
BL. 102, SC. 3, AP. 55,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
RO, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

EXCLUSIVE 
RESIDENCE

URBIO SOLUTII 
DE VIITOR
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M 2011
06946
120638

Beautique fashion SC JUST MASTER
ACTIVITIES SRL, B-
DUL TIMIŞOARA NR.92,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC JUST MASTER
ACTIVITIES SRL,
BULEVARDUL MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR.
53, ET. 3, SECTORUL
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2011
07118
117664

SC EUROMAN EXIM
INTERNATIONAL SRL,
ŞOS. UNIRII NR. 11, SAT
PETREŞTI, JUDEŢUL
ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, 077067,
ILFOV, ROMANIA

SC EUROMAN EXIM
INTERNATIONAL SRL,
STR. M FERME, NR. 32,
JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

05/2012

M 2011
07380
118019

POKER FEST TOURNA
MENTS & EVENTS

SC GAMING
CONSULTING SRL,
STR. REZONANŢEI
NR. 1-3, BL. 15-16, SC.
H, ETAJ 2, AP. 112,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC GAMING
CONSULTING SRL,
STR. SIRENELOR, NR.
56-58, PARTER + ET.1,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2012

M 2012
00685

MEGAPAN SC IL MAESTRO
SRL, BD. NICOLAE
TITULESCU NR. 92,
BL. 13, SC. C, AP. 117,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

IL MAESTRO S.R.L.,
BULEVARDUL DINICU
GOLESCU NR. 43,
PARTER, CAMERA
2, SCARA 3, AP.
69, SECTORUL
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2012
08175
128051

E EDEN DESIGN SC EDEN DESIGN SRL,
STR. DEPOZITELOR,
NR.8-10, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

SC EDEN DESIGN SRL,
SAT MĂRĂCINENI,
NR. 629, JUD. ARGEŞ,
COMUNA MĂRĂCINENI,
ARGEȘ, ROMANIA

02/2014

M 2013
03549
126698

SC GLASSPAL
SYSTEMS SRL, STR.
ARAD NR. 1, BL. PS12,
SC. 3, AP. 50, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI,
800323, GALAȚI,
ROMANIA

GLASSPAL SYSTEMS
S.R.L., STRADA TECUCI,
NR. 255, CAMERA 5,
JUDEŢUL GALAŢI,
MUNICIPIUL GALAȚI ,
GALAȚI, ROMANIA

11/2013

M 2014
02828
133161

MEGAPAN SC IL MAESTRO
SRL, ŞOS. NICOLAE
TITULESCU NR. 92,
BL. 13, SC. 3, ET. 10,
AP. 117, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

IL MAESTRO S.R.L.,
BULEVARDUL DINICU
GOLESCU NR. 43,
PARTER, CAMERA
2, SCARA 3, AP.
69, SECTORUL
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2014

Caloma Comfort 
Technologies

GLASSPAL GP 
SYSTEMS
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M 2014
03382
133189

ONE CHARLES DE
GAULLE RESIDENCE
SRL, BD. DACIA
NR. 56, CORP A,
PARTER, CAMERA 3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ONE CHARLES DE
GAULLE RESIDENCE
S.R.L., STRADA
MAXIM GORKI NR.
20, SECTORUL
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2014

M 2016
02945
144566

09/2016

M 2016
04464
147745

COTY GERMANY GmbH,
FORT MALAKOFF
PARK, RHEINSTRASSE
4E, MAINZ, D-55116,
GERMANIA

COTY GERMANY GmbH,
BERLINER ALLEE 65,
64295, DARMSTADT,
GERMANIA

05/2017

M 2017
03126
151623

SMILING JOKER EAGLELINE LIMITED,
84, ST. FRANCIS
STREET, BALZAN
BZN1424, MALTA

11/2017

M 2017
03198
154369

MAD MECHANIC EAGLELINE LIMITED,
84, ST. FRANCIS
STREET, BALZAN
BZN1424, MALTA

EAGLELINE LIMITED,
THE VICTORIA CENTRE,
UNIT 2, LOWER
GROUND FLOOR,
VALLETTA ROAD,
MOSTA MST 9012,
MALTA

05/2018

M 2017
08077
160861

LIFESTYLE TRAVEL &
GOURMET CLUB SRL,
STR. SPINIS NR. 3, BL.
24, SC. 1, ET. 2, AP. 10,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

LIFESTYLE TRAVEL &
GOURMET CLUB SRL,
STR. SEVASTOPOL NR.
24, BIROUL 602/3, ET. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2019

M 2018
04494
160435

digital mapping DIGITAL MAPPING
S.R.L., SPL. G-RAL
GHEORGHE MAGHERU,
BL. 363, ET. 7, AP.
11, JUDEȚUL ARAD,
ARAD, 310340, ARAD,
ROMANIA

DIGITAL MAPPING
S.R.L., SPL. GEN. GH.
MAGHERU, BL.363, ET.1,
AP.7, ARAD, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

04/2019

one CHARLES 
DE GAULLE

MAALOX AVENTISUB LLC, 3711
KENNETT PIKE, SUITE
200, GREENVILLE,
DELAWARE 19807,
USA

AVENTISUB LLC, 55
CORPORATE DRIVE,
BRIDGEWATER, NJ
08807, NEW JERSEY,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

MOISTURE RENEW 
SHEER & SHINE

EAGLELINE LIMITED,
THE VICTORIA CENTRE,
UNIT 2, LOWER
GROUND FLOOR,
VALLETTA ROAD,
MOSTA MST, MOSTA
MST, 9012, MALTA

LIFESTYLE TRAVEL 
& GOURMET CLUB
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M 2018
05046
158786

S.C. ONE HERĂSTRĂU
PLAZA S.R.L., B-DUL
DACIA NR. 56, CORP A,
PARTER, CAMERA 7,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ONE HERASTRAU
PLAZA S.R.L., STRADA
MAXIM GORKI NR.
20, SECTORUL
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2019

M 2018
05087
159794

ONE CHARLES DE
GAULLE RESIDENCE
SRL, BD. DACIA
NR. 56, CORP A,
PARTER, CAMERA 3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ONE CHARLES DE
GAULLE RESIDENCE
S.R.L., STRADA
MAXIM GORKI NR.
20, SECTORUL
1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2019

M 2019
04577

ANTONIA-MARIA
STERE, ȘOS. UNIRII
NR. 318, COMUNA
CORBEANCA, JUD.
ILFOV, SAT TAMAS,
ILFOV, ROMANIA

ANTONIA-MARIA
STERE, STR.HYSTRIA,
NR.45, JUDEȚ ILFOV, ,
COMUNA CORBEANCA,
SAT TAMASI, ILFOV,
ROMANIA

M 2019
09064
168081

OMERAN S.C. GSK
PHARMACEUTICAL
TRADING S.A., STR.
POIENELOR NR. 5, JUD.
BRASOV, BRASOV,
2200, BRAȘOV,
ROMANIA

GSK Pharmaceutical
Trading S.A., STR.
COSTACHE NEGRI
1-5 OPERA CENTER
ONE, ETAJ 5, CAMERA
DE DISCUȚII 01,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2020

M 2020
00876
167686

SENTRY GUARD
SECURITY S.R.L.,
ALEEA VERGULUI
NR. 5, CAMERA 2, BL.
19, SC. 1, ET. 1, AP. 8,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SENTRY GUARD
SECURITY S.R.L., SAT
PEȘTERE, NR. 76,
CAMERA 1, JUDEȚ
BIHOR, COMUNA
AȘTILEU, BIHOR,
ROMANIA

07/2020

M 2020
04959

GSR GABRIEL RADU,
CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 241, BL. V6,
SC. 1, ET. 5, AP. 21,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GABRIEL RADU, CALEA
DOROBANŢILOR
NR.189, ETAJ 1, AP.5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2020
05338

KlassGroup KLASS ENTERPRISE
SRL, STR. PRIMAVERII,
NR.9, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, 200102, DOLJ,
ROMANIA

KLASS ENTERPRISE
SRL, CALEA
SEVERINULUI, BL.319,
SC.1, AP.1, CRAIOVA,
200102, DOLJ, ROMANIA

one HERASTRAU 
PLAZA

one CHARLES 
DE GAULLE

Gusto e Passione 
GELATERIA 
ARTIGIANALE

SENTRY GUARD 
SECURITY
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M 2020
07438

ALL FOR SIX SC ADRIAN GRILL
FOOD SRL, STR.
ARGEŞELU NR. 17-19
BL. 37, SC. 2, ET. 1, AP.
27, BUCURESTI, 040092,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ADRIAN GRILL
FOOD SRL, STR.
ARGEŞELU NR. 17-19
BL. 37, SC. 2, ET. 1, AP.
27, BUCURESTI, 040092,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021
01887

natural HYSTERIA SC HISTERIA WORLD
SRL, JUDEŢ BIHOR
NR. 61, SANTANDREI,
417515, BIHOR,
ROMANIA

SC HISTERIA WORLD
SRL, STRADA
TIRNAVELOR, NR.12,
BLOC AN 6, ETAJ 8,
AP.32, MUNICIPIUL
ORADEA, 417515,
BIHOR, ROMANIA

M 2021
01921

Caroline Line Eyewear SOLO OPTIC LOOK
S.R.L., STR. SIRENELOR
NR. 17, ET. 1, AP. 2,
SECTOR 5, BUCURESTI,
050855, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SOLO OPTIC LOOK
S.R.L., STR.HELIADE
ÎNTRE VII NR.8, CORP
CLĂDIRE C9, CAM.11,
BUCURESTI, 050855,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă
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M 2000
04459
043600

GANDUL MEDIA
NETWORK SRL, ȘOS.
FABRICA DE GLUCOZĂ,
NR. 21, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2001

M 2001
01556
046924

BEAU MONDE SC SANOMA HEARST
ROMANIA SRL, STR.
BUZEŞTI NR. 85,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

BURDA MEDIA
BUCUREŞTI SRL,
BULEVARDUL
DECEBAL, NR. 25 -
29, ET. 3, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2002

M 2001
01556
046924

BEAU MONDE BURDA ROMANIA
SRL, STR. DECEBAL,
NR. 25-29, ET. 3,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CITY PUBLISHING SRL,
STR. DRUMEŢULUI,
NR. 54, CAMERA C2
PARTER, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2002

M 2011
00011
124479

CONIL HANAFI ADELA
MIHAELA, STR.
MĂGURA VULTURULUI
NR. 89, BL. 430,
SC. A, ET. 6, AP. 22,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CARAGHEORGHE
ADELA MIHAELA
ADELA MIHAELA, STR.
SMÂRDAN, NR. 17, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

06/2013

M 2011
02467
116407

MEDEX SC ROS SYSTEMA SRL,
STR. BRADULUI NR. 2/
B, AP. 1, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540077,
MUREȘ, ROMANIA

URS CERTIFICĂRI SRL,
STR. MADACH IMRE,
NR. 8, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540077,
MUREȘ, ROMANIA

02/2012

M 2011
02468
116426

HAPPY MED SC ROS SYSTEMA SRL,
STR. BRADULUI NR. 2/
B, AP. 1, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540077,
MUREȘ, ROMANIA

URS CERTIFICĂRI SRL,
STR. MADACH IMRE,
NR. 8, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540077,
MUREȘ, ROMANIA

02/2012

M 2011
02469
116421

HAPPY CAMPUS SC ROS SYSTEMA SRL,
STR. BRADULUI NR. 2/
B, AP. 1, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540077,
MUREȘ, ROMANIA

URS CERTIFICĂRI SRL,
STR. MADACH IMRE,
NR. 8, JUD. MUREŞ,
TÂRGU MUREŞ, 540077,
MUREȘ, ROMANIA

02/2012

PRO SPORT GROUP WEB EDITING
DEVELOPMENT
SRL, STR. BIHARIA,
NR: 67-77, CORP B,
ET.1, CAMERELE
1,4,5,6,11,12,13,14,
SECTOR1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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M 2011
04170
125280

VOCEA ROMANIEI Talpa Content B.V.,
ZEVENEND 45, LAREN,
1251 RL, TARILE DE JOS

ITV Studios Netherlands
Content B.V., KOOS
POSTEMALAAN 8 ZC
NL, HILVERSUM, 1217,
TARILE DE JOS

08/2013

M 2011
04171
117741

ROMANIA ARE VOCE Talpa Content B.V.,
ZEVENEND 45, LAREN,
1251 RL, TARILE DE JOS

ITV Studios Netherlands
Content B.V., KOOS
POSTEMALAAN 8 ZC
NL, HILVERSUM, 1217,
TARILE DE JOS

05/2012

M 2011
04373
124939

Vocea României Talpa Content B.V.,
ZEVENEND 45, LAREN,
1251 RL, TARILE DE JOS

ITV Studios Netherlands
Content B.V., KOOS
POSTEMALAAN 8, 1217
ZC NL, HILVERSUM,
TARILE DE JOS

07/2013

M 2011
04374
117742

TU ESTI VOCEA! Talpa Content B.V.,
ZEVENEND 45, LAREN,
1251 RL, TARILE DE JOS

ITV Studios Netherlands
Content B.V., KOOS
POSTEMALAAN 8,1217
ZC NL, HILVERSUM,
TARILE DE JOS

05/2012

M 2011
05576
171967

SIRET SC SALBAC DRY
SALAMI SA, STR.
ABATORULUI NR. 4,
JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

SC SALBAC SA, CALEA
MOINEȘTI, NR. 16,
BACĂU, JUD. BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

03/2021

M 2012
00174
119632

sere transilvania SC SERE
TRANSILVANIA
SRL, STR.
HORTICULTORILOR NR.
12, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

SC SERE
TRANSILVANIA S.A.,
STRADA PRINCIPALĂ,
NR.355A, LOC.VÂLCELE,
COMUNA FELEACU,
CLUJ, ROMANIA

08/2012

M 2013
08245
131174

Gutuie.ro SC MULTI QUEST
SOLUTIONS SRL,
BD. PRECIZIEI NR.
1, TRONSON I, ET. 1,
BIROU 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

VECTOR ONLINE
SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI,
NR.319, OBIECTIV
19B, CAM.2, SCARA
1, ETAJ 1, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2014

M 2016
01410
144441

Vocea României Junior Talpa Content B.V.,
ZEVENEND 45, LAREN,
1251 RL, TARILE DE JOS

ITV Studios Netherlands
Content B.V., KOOS
POSTEMALAAN 8,
1217 ZC , HILVERSUM,
TARILE DE JOS

09/2016
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

003871
016966

HEINZ H.J.Heinz Company,
ONE PPG PLACE,

PITTSBURGH
PENNSYLVANIA 15222

SUA, PITTSBURGH,
PENNSYLVANIA, STATELE

UNITE ALE AMERICII

H.J. HEINZ COMPANY
BRANDS LLC.,, ONE PPG
PLACE, PITTSBURGH
PENNSYLVANIA 15222
SUA , PITTSBURGH,
PENNSYLVANIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

05/1994

003872
016967

57 H.J.Heinz Company,
ONE PPG PLACE,

PITTSBURGH
PENNSYLVANIA 15222

SUA, PITTSBURGH,
PENNSYLVANIA, STATELE

UNITE ALE AMERICII

H.J. HEINZ COMPANY
BRANDS LLC.,, ONE PPG
PLACE, PITTSBURGH
PENNSYLVANIA 15222
SUA , PITTSBURGH,
PENNSYLVANIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

05/1994

003873
016968

HEINZ H.J.Heinz Company,
ONE PPG PLACE,

PITTSBURGH
PENNSYLVANIA 15222

SUA, PITTSBURGH,
PENNSYLVANIA, STATELE

UNITE ALE AMERICII

H.J. HEINZ COMPANY
BRANDS LLC.,, ONE PPG
PLACE, PITTSBURGH
PENNSYLVANIA 15222
SUA , PITTSBURGH,
PENNSYLVANIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

05/1994

003874
016969

H.J.Heinz Company,
ONE PPG PLACE,

PITTSBURGH
PENNSYLVANIA 15222

SUA, PITTSBURGH,
PENNSYLVANIA, STATELE

UNITE ALE AMERICII

05/1994

008278
009471

YANMAR YANMAR POWER
TECHNOLOGY CO.,

LTD., 1-32 CHAYAMACHI,
KITA-KU, OSAKA,
OSAKA, JAPONIA

Yanmar Holdings Co.,
Ltd., 1-32 CHAYAMACHI,
KITA-KU, OSAKA,
JAPONIA

10/1986

010021
011741

SKIP Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

02/1998

020942
019907

"IVOMEC" BOEHRINGER
INGELHEIM ANIMAL

05/1993

027287
019632

XANAX PFIZER Inc, 235 EAST
42ND STREET, NEW

UPJOHN US 1 LLC, 235
EAST 42ND STREET, NEW
YORK,10017, N.Y., NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

03/1996

H.J. HEINZ COMPANY
BRANDS LLC., ONE PPG
PLACE, PITTSBURGH
PENNSYLVANIA 15222
SUA, PITTSBURGH,
PENNSYLVANIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Boehringer Ingelheim
Vetmedica GmbH, 55218
INGELHEIM, GERMANY,
GERMANIA

HEALTH USA Inc., 3239
SATELLITE BOULEVARD,

DULUTH 30096, USA

YORK, N.Y. 10017, USA,
NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII
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033880
023802

YAZ-BUZ Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/1998

034577
000751

RINSO Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/1995

036902
030248

SIGNAL GLOBAL Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2000

036903
030249

SIGNAL SPORT Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

07/1999

039418
028674

SAGA Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

11/1998

042009
037982

OMERAN GSK Pharmaceutical
Trading S.A., STR.

COSTACHE NEGRI 1-5
OPERA CENTER ONE,
ETAJ 5, CAMERA DE

DISCUȚII 01, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Glaxo Group Limited,
980 GREAT WEST
ROAD, BRENTFORD,
MIDDLESEX TW8 9GS,
GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

06/2000

043429
031458

TUSSIN GSK Pharmaceutical
Trading S.A., STR.

COSTACHE NEGRI 1-5
OPERA CENTER ONE,
ETAJ 5, CAMERA DE

DISCUȚII 01, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Glaxo Group Limited,
980 GREAT WEST
ROAD, BRENTFORD,
MIDDLESEX TW8 9GS,
GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

04/1999

053414
038364

LEI LIFE ENERGY
INTELLIGENCE

Premier Brands IP LLC,
1411 BROADWAY, NEW
YORK, NY, 10018, NEW
YORK, STATELE UNITE
ALE AMERICII

07/2000

055108
039200

LIFE ENERGY
INTELLIGENCE

08/2000Jeanswear Group
Holdings LLC, 1411

BROADWAY, NEW YORK ,
NY 10018, S.U.A.

Premier Brands Group
Holdings LLC , 1411
BROADWAY, NEW YORK,
NY 10018, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Premier Brands Group
Holdings LLC , 1411
BROADWAY, NEW

YORK, NY 10018,NEW
 YORK, STATELE

UNITE ALE AMERICII
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M 2001
04545

048167

INTELSAT LICENSE
HOLDINGS LLC, 4 RUE,
ALBERT BORSCHETTE,
LUXEMBOURG, L-1246,
LUXEMBURG

03/2002

M 2001
04546

048168

INTELSAT INTELSAT INVESTMENTS
S.A., 4, RUE ALBERT

L-1246, LUXEMBURG

INTELSAT LICENSE
HOLDINGS LLC, 4 RUE,
ALBERT BORSCHETTE,
LUXEMBOURG, L-1246,
LUXEMBURG

03/2002

M 2004
03710

063938
COURT WEST,

TORONTO, ONTARIO,
M5L 1B9, CANADA

Easton Baseball/Softball
Inc, 7855 HASKELL
AVENUE, VAN NUYS,
CALIFORNIA , 91406,
S.U.A., CALIFORNIA,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

04/2005

M 2004
03711

060216
COURT WEST,

TORONTO, ONTARIO,
M5L 1B9, CANADA

Easton Baseball/Softball
Inc, 7855 BAY HASKELL
AVENUE, VAN NUYS,
CALIFORNIA , 91406,
S.U.A., CALIFORNIA,
CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

09/2004

M 2004
04685

061291

SUNSILK Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

11/2004

M 2005
02830

067853

SURF 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

11/2005

M 2005
09227

071066

OMERAN GSK Pharmaceutical
Trading S.A., STR.

COSTACHE NEGRI 1-5
OPERA CENTER ONE,
ETAJ 5, CAMERA DE

DISCUȚII 01, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Glaxo Group Limited,
980 GREAT WEST
ROAD, BRENTFORD,
MIDDLESEX TW8 9GS,
GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

05/2006

M 2005
10445

072393

SILK GLOW Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2006

INTELSAT INVESTMENTS
S.A., 4, RUE ALBERT

BORSCHETTE,
LUXEMBOURG,

L-1246, LUXEMBURG

BORSCHETTE,
LUXEMBOURG,

EASTON  Easton Baseball/Softball
Corp., 199  BAY STREET,
SUITE 5300, COMMERCE

E Easton Baseball/Softball
Corp., 199  BAY STREET,
SUITE 5300, COMMERCE

811
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M 2005
12525

073113

JIN MAI LANG FOOD
CORPORATION,

HUALONG FOOD TOWN,
LONGYAO COUNTY,

HEBEI, 055350, CHINA

JINMAILANG FOOD CO.,
LTD., NO.1 HUANLONG
DAJIE, LONGYAO FOOD
TOWN, XINGTAI HIGH-
TECH INDUSTRIAL
DEVELOPMENT ZONE,
HEBEI PROVINCE, CHINA

07/2006

M 2006
00107

074517

TONI & GUY Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/2006

M 2006
08739

079479

TAZO Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2007

M 2006
09771

080663

TAZO Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2007

M 2006
09772

080564

TAZO Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2007

M 2006
12221

082082

AMIADA BAYER PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT,

MULLERSTRASSE
178, BERLIN,

13353, GERMANIA

LEO Pharma A/S,
INDUSTRIPARKEN
55, 2750 BALLERUP,
BALLERUP, DANEMARCA

08/2007

M 2007
03201

091739

DOMO PENTRU
ACASĂ

CORSAR ONLINE SRL,
CALEA CRÂNGAŞI, NR.10,
CAMERA 2, BL.19A, SC.2,
ET.4, AP.82, BUCUREŞTI,

BU, ROMANIA

BRAND DESIGN TEAM
SRL, B-DUL IULIU MANIU
NR.7, SECTOR 6, CORP A,
PARTER CAMERA 15_35,
BUCURESTI, ROMANIA

05/2008

M 2007
04836

086149

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

11/2007

M 2007
07338

088006

METSO METSO CORPORATION,
TÖÖLÖNLAHDENKATU

2, HELSINKI,
00100, FINLANDA

METSO OUTOTEC
CORPORATION,
TÖÖLÖNLAHDENKATU
2 , HELSINKI, 00100,
FINLANDA

01/2008

812
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M 2007
09139

091817

DOMUS NUVO SC DOMUS NUVO SRL,
STR. VÂRFUL CU DOR,

STAŢIE DE MICELIU, NR.
26, JUD. CONSTANŢA,

CONSTANŢA, ROMANIA

NECULAE NECULAE,
STR. BIRUINȚEI NR.
93, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
FLOAREA NECULAE,
STR. BIRUINȚEI NR.
93, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

05/2008

M 2007
09929

090189

SIGNAL WHITE
NOW

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

03/2008

M 2007
10501

090385

VITA ABE 2.0 Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

04/2008

M 2008
05856

097043

WEB2SMS NSIG MANAGEMENT
LTD, 77 STROVOLOS

AV., STROVOLOS
CENTER, OFF 204,

NICOSIA, 2018, CIPRU

NETOPIA PAYMENTS
S.R.L., B-DUL DIMITRIE
POMPEI, NR.9-9A,
IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA NR.24, ETJ.4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

12/2008

M 2008
05857

100700

MOBILPAY NSIG MANAGEMENT
LTD, 77 STROVOLOS

AV., STROVOLOS
CENTER, OFF 204,

NICOSIA, 2018, CIPRU

NETOPIA PAYMENTS
S.R.L., B-DUL DIMITRIE
POMPEI, NR.9-9A,
IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA NR.24, ETJ.4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

05/2009

M 2008
08731

097941

SAGA Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

01/2009

M 2008
09135

098493

SUNSILK Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

02/2009

M 2008
09136

098524

SIGNAL NUTRI-
SENSITIVE

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

02/2009

813
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M 2009
05916

105179

CEL.RO SC CORSAR ONLINE
SRL, CALEA CRANGASI

NR. 10, BL. 19A, SC.
B, AP. 82, SECTOR 6,

BUCURESTI, ROMANIA

BRAND DESIGN TEAM
SRL, B-DUL IULIU MANIU
NR.7, SECTOR 6, CORP A,
PARTER CAMERA 15_35,
BUCURESTI, ROMANIA

12/2009

M 2010
00706

110749

SKIP FIBRE
PROTECT

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

11/2010

M 2010
01632

109296

GSK Pharmaceutical
Trading S.A., STR.

COSTACHE NEGRI 1-5
OPERA CENTER ONE,
ETAJ 5, CAMERA DE

DISCUȚII 01, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Glaxo Group Limited,
980 GREAT WEST
ROAD, BRENTFORD,
MIDDLESEX TW8 9GS,
GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

09/2010

M 2010
03618

110331

mobilPay NSIG MANAGEMENT
LTD, 77 STROVOLOS

AV., STROVOLOS
CENTER, OFF 204,

NICOSIA, 2018, CIPRU

NETOPIA PAYMENTS
S.R.L., B-DUL DIMITRIE
POMPEI, NR.9-9A,
IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA NR.24, ETJ.4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

10/2010

M 2010
04585

110140

ŞUGUBĂŢ Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/2010

M 2010
04587

110141

VAL VÂRTEJ Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/2010

M 2010
04588

110071

SCĂRIŞOARA Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/2010

M 2010
06110

110636

DRACULA'S
CASTLE SECRETS
Transylvania

ȘTEFĂNESCU CRISTINA,
STR. BADEA CÂRŢAN NR.
66, BL. 40, AP. 4, SECTOR
2,, BUCUREŞTI, ROMANIA

NICOLE LOCIC,
STR. AMIRAL HORIA
MĂCELARIU NR. 59, ET.
1, AP. 102, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2010

M 2010
07635

113830

VT VINTERRA SC VINTERRA
INTERNATIONAL SA,

STR. ARCULUI NR. 24,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,

021034, ROMANIA

PDE PRINT RENT S.R.L.,
B-DUL 1 DECEMBRIE
1918 NR.9C, BUCUREŞTI,
ROMANIA

04/2011

814
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Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2010
08215

113910

SIGNAL
PROFESSIONAL

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
08575

114504

Signal Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

07/2011

M 2010
08577

114062

Signal Professional 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 2011
00950

114748

TAXI NORD EUROCONSTRUCT
TRADING 98 S.R.L., STR.
RĂZOARE NR. 32, ETAJ 4,
LOT 12, LOT 13, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

NORDVEST NETWORK
S.R.L:, ȘOS CHITILEI NR.
232, PARTER, CAM. 11;12,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

08/2011

M 2011
02141

119461

NAPOCA PANDA Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2012

M 2012
00288

120106

GUSTUL
COPILARIEI

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

09/2012

M 2012
00573

120355

SPORT ARENA
STREETBALL

PAVEL ANCA ELENA,
STR. FĂINARI NR. 6,
BL. 69, SC. 1, AP. 3,

SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021223, ROMANIA

VLAD CORNELIU
COSTANTINESCU,
STRADA PEȘTERA
DÂMBOVICIOARA NR. 2 ,
BL. M12, AP. 103, SECTOR
3, MUN. BUCUREȘTI,
ROMANIA

10/2012

M 2012
04083

126847

Infinitea SC JAH JAH BLESSED
SRL, STR. DR. GRIGORE

ROMNICEANU NR. 7,
ET. 1, AP. 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ANDREI REMUS BREBAN,
STR. CUZA VODĂ,
NR. 10, AP. 24, JUD.
MARAMUREŞ, MUN. BAIA
MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

11/2013

M 2012
05569

122970

ROMEGA NUGALI SC ROMEGA INDUSTRY
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-

URZICENI, NR. 63C, CORP
C1, PARTER, SPAŢIU U4,

JUD. ILFOV, AFUMAŢI,
ILFOV, ROMANIA

SC ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL
, SOS. BUCURESTI-
URZICENI NR. 63C, CORP
C1, SPAŢIUL U31, LOC
AFUMATI, ILFOV, ILFOV,
ROMANIA

03/2013

815
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M 2012
06705

123865

ROMEGA LA
DUELO

SC ROMEGA INDUSTRY
SRL, ŞOS. BUCUREŞTI-

URZICENI, NR. 63C, CORP
C1, PARTER, SPAŢIU U4,

JUD. ILFOV, AFUMAŢI,
ILFOV, ROMANIA

SC ROMEGA FOOD
DISTRIBUTION SRL
, SOS. BUCURESTI-
URZICENI NR. 63C, CORP
C1, SPAŢIUL U31, LOC
AFUMATI, ILFOV, ILFOV,
ROMANIA

05/2013

M 2013
00041

124891

Salad Box green by
nature !

SC EMMA SALAD SRL,
STRADA DONATH NR.148,

AP.1, JUDEŢ CLUJ,
MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

ALON S.R.L., STR.
BIHORULUI NR. 10, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

07/2013

M 2013
00168

125430

TRICHAZOLE
ACTIVES

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2013

M 2013
00639

125431

GUSTUL BUCURIEI Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

08/2013

M 2013
01494

125690

Grand Papa VEL PITAR S.A., STR.
TIMIŞ NR. 22, BIROU NR.

1, JUDEŢUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

VELROM S.R.L.,
STR. LAMINORULUI
NR. 56A, JUD.
DÂMBOVIȚA, MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

09/2013

M 2013
02412

125967

MANIFESTUL
FRUMUSETII
ADEVARATE

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

10/2013

M 2013
03549

126698

GLASSPAL GP
SYSTEMS

GLASSPAL SYSTEMS
S.R.L., STRADA TECUCI,

NR. 255, CAMERA 5,
JUDEŢUL GALAŢI,

MUNICIPIUL GALAȚI ,
GALAȚI, ROMANIA

DORIN-DUMITRU
CULEA, STR. ROMULUS
NR. 3, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

11/2013

M 2013
05777

139374

Bio Box SC EMMA SALAD SRL-
D, STR. FÂNTÂNELE

NR. 34-36, AP. 51,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-

NAPOCA, ROMANIA

SALAD BOX BRAND
S.R.L., STR.AVRAM
IANCU, NR.506-508, CORP
A, ETJ.3, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

12/2015

M 2013
06224

129898

SPECIALIST
IN INGRIJIREA
BARBATULUI
MODERN

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

816
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M 2013
06529

129900

PUTERNIC
CONTRA
TRANSPIRATIEI
SI PRIETEN CU
PIELEA

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2014

M 2013
08155

130382

CEA MAI
GUSTOASA MASA
E 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

05/2014

M 2014
03416

132974

Green Box SC EMMA SALAD SRL-
D, STR. FÂNTÂNELE

NR. 34-36, AP. 51,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-

NAPOCA, ROMANIA

SALAD BOX BRAND
S.R.L., STR.AVRAM
IANCU, NR.506-508, CORP
A, ETJ.3, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

10/2014

M 2014
04161

133371

SENZATII 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
07476

136178

KRTELA Serviciu
Rapid de
Reincarcare Cartele

NSIG MANAGEMENT
LTD, 77 STROVOLOS

AV., STROVOLOS
CENTER, OFF 204,

NICOSIA, 2018, CIPRU

NETOPIA PAYMENTS
S.R.L., B-DUL DIMITRIE
POMPEI, NR.9-9A,
IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA NR.24, ETJ.4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

05/2015

M 2015
00506

138137

ALGIDA 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
01026

138542

Grand Papa MAI
FIN, FRĂGEZIT CU
VIN

VEL PITAR S.A., STR.
TIMIŞ NR. 22, BIROU NR.

1, JUDEŢUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

VELROM S.R.L.,
STR. LAMINORULUI
NR. 56A, JUD.
DÂMBOVIȚA, MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

10/2015

M 2015
04788

140467

Food is Life Make it
Good

SC EMMA SALAD
SRL, STR. FÂNTÂNELE

NR. 34-36, AP. 51,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

SALAD BOX BRAND
S.R.L., STR.AVRAM
IANCU, NR.506-508, CORP
A, ETJ.3, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

02/2016

M 2015
06466

141366

Surf 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

817
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M 2015
06633

141367

U Unilever Food
Solutions

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
06735

141239

Festivalul Antic
Tomis

ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA SI
DEZVOLTAREA

TURISMULUI LITORAL-
DELTA DUNARII, STR.

ZONA PERLA, JUD.
CONSTANŢA, MAMAIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

ASOCIATIA CULTURALA
TOMIS, STR. DORULUI
NR. 1, JUDEȚUL
CONSTANȚA,
CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

03/2016

M 2015
07840

142832

Sunlight Cif 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
08471

142611

Farmacia SILVA SC SILVA MED SRL,
BDUL. INDEPENDENŢEI

NR. 31, BL. C1-5,
SC. C4, ET. 2, AP. 6,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700102, ROMANIA

SC CASA DAMAJ,
STR.REDIU TATAR,
NR.4, PARTER, SPAŢIUL
COMERCIAL NR.22,
BL.481, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

05/2016

M 2016
02213

144115

SC EMMA SALAD
SRL, STR. FÂNTÂNELE

NR. 34-36, AP. 51,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

SALAD BOX BRAND
S.R.L., STR.AVRAM
IANCU, NR.506-508, CORP
A, ETJ.3, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

08/2016

M 2016
05049

Bicicleta cu Talent SC BICICLETA CU
TALENT SRL, B-DUL

DECEBAL, BL. A1,
SC. B, ET. 7, AP. 23,

JUDEŢUL HUNEDOARA,
DEVA, ROMANIA

S.C. BICICLETA CU
TALENT CONCEPT S.R.L.,
B-DUL DECEBAL, BL. A1,
SC. B, ET. 7, AP. 23, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

M 2016
05243

SUNLIGHT Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

M 2016
05592

146772

Unilever N.V., WEENA 455,
3013 AL ROTTERDAM,

TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

06/2017

M 2016
06431

ROCKSTAR
FREEZE

Rockstar, Inc., P.O.BOX
27740, LAS VEGAS,

89126, STATELE
UNITE ALE AMERICII

PEPSICO INC.,
PURCHASE, NEW YORK
10577, SUA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

818
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M 2017
03620

151930

Cofetăria Dana din
1991

NICOARA DANIELA,
PIAŢA ROMANĂ NR. 20,
JUDEŢUL CLUJ, TURDA,
401139, CLUJ, ROMANIA

NICOARA DANIELA,
PIAŢA ROMANĂ NR. 20,
JUDEŢUL CLUJ, TURDA,
401139, CLUJ, ROMANIA
COSTEA GHEORGHE
HORATIU, STR. P-TA
ROMANA, NR.20, CLUJ-
NAPOCA, JUD. CLUJ,
TURDA, CLUJ, ROMANIA

12/2017

M 2017
05750

156013

M60 AUGUSTIN RĂZVAN
CRISAN, ȘOS. IANCULUI

NR. 128,BL.G, SC.A,
ET.5, AP.22 SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RHINO
SERVICES&EVENTS,
STRADA MENDELEEV,
NR.2, PARTER, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2018

M 2017
08077

160861

LIFESTYLE
TRAVEL &
GOURMET CLUB

LIFESTYLE TRAVEL &
GOURMET CLUB SRL,

STR. SEVASTOPOL
NR. 24, BIROUL 602/3,

ET. 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

RĂZVAN MUNTEANU,
STR. ZĂGANULUI NR.4C,
ET, 4+5, AP 26, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

05/2019

M 2018
00090

154914

MALIQ VOW TO BE
CHIC

ADELINA MOGOŞ, STR.
ÎMPĂRATUL TRAIAN

NR. 20, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

RALUCA ŞOROP, STR.
CORNELIU COPOSU

NR. 87, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

STEPHANIE BOUTIQUE
SRL, STR. PIERSICILOR,
NR. 22, JUD. DOLJ, SAT
MALU MARE, COM. MALU
MARE, DOLJ, DOLJ,
ROMANIA

05/2018

M 2018
03382

157780

avocadoo. salad bar MARINESCU
RUXANDRA-SABRINA,

STR. WASHINGTON
NR.40-42, BL. CASA G,
ET.1, AP. 4, SECTOR 1 ,
BUCURESTI, ROMANIA

MOREANU LIVIU-MIHAI,
STR. INDEPENDENTEI
NR.12A-1, COM.
TĂRTĂŞEŞTI,
JUD.DÂMBOVIŢA, ,
SAT TĂRTĂŞEŞTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

11/2018

M 2018
04152

157993

#EgoismulPozitiv
#SchimbăFoaia

PFA ZAHARIA NOELA
CRISTINA, BD BANU
MANTA NR. 22, CAM.
1, BL. 29, SC. 1, ET.

3, AP. 14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

11/2018

M 2018
08101

160909

YULA Unilever N.V. ,
WEENA 455, 3013
AL ROTTERDAM,
TARILE DE JOS

Unilever IP Holdings B.V.,
WEENA 455, 3013 AL
ROTTERDAM, TARILE DE
JOS

05/2019

NOELA CRISTINA
ZAHARIA, BD BANU
MANTA NR. 22, CAM. 1,
BL. 29, SC. 1, ET. 3, AP. 14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

819
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M 2019
01300

162932

XtremeVision CRISTIAN-IONUT MANTU,
STR. BRAILEI NR.

21, BL. R4, SC. 1, ET.
10, AP. 39, JUDEȚUL

GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

VIRGIL-DUMITRU MANTU
, BLD. TRAIAN VUIA
NR. 5, BL. Z5, SC. 1,

ET. 4, AP. 17, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI,

GALAȚI, ROMANIA

S.C. XTREME LIGHTING
S.R.L., STR.BRAILEI
NR.21, BL.R4, SC.1,
ETJ.10, AP.39, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

09/2019

M 2019
04462

164303

ROCKSTAR ROCKSTAR, INC, S.
FORT APACHE ROAD
NR. 4730, SUITE 300,
UNITED STATES, LAS

VEGAS, 89147, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/2019

M 2019
04464

164414

ROCKST R ROCKSTAR, INC, S.
FORT APACHE ROAD
NR. 4730, SUITE 300,
UNITED STATES, LAS

VEGAS, 89147, STATELE
UNITE ALE AMERICII

12/2019

M 2019
04778

165361

ROCKSTAR
ROASTED

RUSSEL G. WEINER,
101 CONVENTION
CENTER DRIVE,

SUITE 77, LAS VEGAS,
NEVADA 89126, STATELE

UNITE ALE AMERICII

PEPSICO INC., 700
ANDERSON HILL ROAD,
PURCHASE,, NEW YORK,
10577, STATELE UNITE
ALE AMERICII

02/2020

M 2019
04779

164710

ROCKSTAR
PUNCHED

12/2019

M 2019
08895

167541

CEL.RO SC CORSAR ONLINE
SRL, CALEA CRANGASI

NR. 10, BL. 19A, SC.
B, AP. 82, SECTOR 6,

BUCURESTI, ROMANIA

BRAND DESIGN TEAM
SRL, B-DUL IULIU MANIU
NR.7, SECTOR 6, CORP A,
PARTER CAMERA 15_35,
BUCURESTI, ROMANIA

07/2020

M 2019
08907

167540

DOMO SC CORSAR ONLINE
SRL, CALEA CRANGASI

NR. 10, CAMERA 2,
BL. 19A, SC. 2, ETAJ
4, AP. 82, SECTOR 6,

BUCURESTI, ROMANIA

BRAND DESIGN TEAM
SRL, B-DUL IULIU MANIU
NR.7, SECTOR 6, CORP A,
PARTER CAMERA 15_35,
BUCURESTI, ROMANIA

07/2020

PEPSICO INC., 700
ANDERSON HILL ROAD,
PURCHASE, NEW YORK,
10577, STATELE UNITE
ALE AMERICII

PEPSICO INC., 700
ANDERSON HILL ROAD,
PURCHASE, NEW YORK,
10577, STATELE UNITE
ALE AMERICII

Rockstar, Inc., 4730 S.
FORT APACHE ROAD

SUITE 300, NEVADA , LAS
VEGAS, 89147, STATELE

UNITE ALE AMERICII

PEPSICO INC., 700
ANDERSON HILL ROAD,
PURCHASE, NEW YORK,
10577, STATELE UNITE
ALE AMERICII
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2019
09064

168081

OMERAN GSK Pharmaceutical
Trading S.A., STR.

COSTACHE NEGRI 1-5
OPERA CENTER ONE,
ETAJ 5, CAMERA DE

DISCUȚII 01, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Glaxo Group Limited,
980 GREAT WEST
ROAD, BRENTFORD,
MIDDLESEX TW8 9GS,
GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

08/2020

M 2020
01921

169885

tranzy Wink Network SRL, STR.
DR. EMIL SAVINI NR.

3A, BL. J4, SC. 2, ET. 2,
AP. 1, CAM. 2, JUD. IASI,

IASI, IAȘI, ROMANIA

TRANZY AI S.R.L., SAT
VALEA LUPULUI, NR.
CADASTRAL 60188,
CAMERA 2, JUD.
IAȘI, COMUNA VALEA
LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

10/2020

M 2020
02259

169763

Iyvra SC AD AUTO TOTAL
SRL , STR. TINCANI NR.

8, BL. Z18, SC. A, ET.
10, AP. 66, SECTOR 6,

BUCURESTI, ROMANIA

SC STAICU STUDIO,
STR. DÂRSTELOR,
NR.2, SECTORUL 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2020
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Fuziuni

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

004524
002375

AC ALLIS - CHALMERS
ENERGY INC, 5075

WESTHEIMER,
HOUSTON, STATELE
UNITE ALE AMERICII

ARCHER WELL
COMPANY INC., 5510
CLARA ROAD, HOUSTON,
77041, TEXAS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

07/1994

020942
019907

"IVOMEC" MERIAL, INC, 3239
SATELLITE BOULEVARD,
DULUTH 30096, DULUTH,

GEORGIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

05/1993

020942
019907

"IVOMEC" BOEHRINGER
INGELHEIM ANIMAL

05/1993

M 2001
01556

046924

BEAU MONDE SC BURDA MEDIA
BUCUREŞTI SRL,

BURDA ROMANIA SRL,
STR. DECEBAL, NR.
25-29, ET. 3, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

01/2002

M 2001
05935

048431

ROMMAC SC AMYLON SA, ŞOS.
ALBA IULIA NR.70,

JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

SC MOARA CIBIN SA,
SOS. ALBA IULIA, NR. 70,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550052,
SIBIU, ROMANIA

04/2002

M 2011
07436

117624

ARCO FESTA ARCON MEMBRANE SRL,
STR. INFUNDATA, NR.

4, SFÂNTU GHEORGHE,
JUD. COVASNA,

COVASNA, ROMANIA

SC SIKA ROMANIA SRL,
STR. IOAN CLOPOTEL
NR. 4, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

05/2012

M 2016
04464

147745

MOISTURE RENEW
SHEER & SHINE

COTY GERMANY
GmbH, BERLINER
ALLEE 65, 64295,

DARMSTADT, GERMANIA

HFC PRESTIGE
INTERNATIONAL
GERMANY GmbH,
BERLINER ALLEE 65,
64295 DARMSTADT,
GERMANIA, DARMSTADT,
GERMANIA

05/2017

M 2017
03383

171477 NR. 26Z, ANCHOR
PLAZA, ETAJ 5, CORP B,
BIROU 5B01, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

CAROLI FOODS
GROUP SRL, INTRAREA
ABATORULUI NR. 30,
JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

02/2021

HEALTH USA Inc., 3239
SATELLITE BOULEVARD,

DULUTH 30096, USA

BOEHRINGER
INGELHEIM VETMEDICA,
INC, 3239 SATELLITE
BOULEVARD, DULUTH
30096, USA, DULUTH,
GEORGIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

BOEHRINGER
INGELHEIM ANIMAL
HEALTH USA Inc., 3239
SATELLITE BOULEVARD,
DULUTH 30096, USA

BDUL. DECEBAL NR.
25-29, ET. 3, SECTOR 3
BUCUREŞTI, ROMANIA

caroli Salam 
de Iarnă

SC CAROLI BRANDS
SRL, BD. TIMISOARA

825



MODIFICĂRI ȘI TRANSMITERI
DE DREPTURI - LICENȚE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

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 2011 08416/
118800

profihairshop PROFIHAIRSHOP S.R.L.,
STR. DEALULUI NR. 24, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

PROFIHAIRSHOP DISTRIBUTIE
S.R.L., STR. CALEA ȘURII MICI
NR. 39, JUDEȚ SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

Neexclusivă

M 2020 01764/
169411

Johnny Blaze DAN STEFAN POPESCU, STR.
ANA DAVILA NR.6, BL. A3,

SC. A, AP.42, ET.2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050493, ROMANIA

STREETWEAR TECH S.R.L.,
STR. ANA DAVILA, NR. 6, BL. A3,
SC. A, ET. 2, AP. 42, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/04/2021-

12/04/2023

Exclusivă

26/04/2021*

*  Data când prin voinţa părţilor (uneia dintre părţi) se decide încetarea contractului.

      Referitor la marca înregistată pe cale internaţională SLEEPY nr. 912082, titularul ERUSLU SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ cu 
sediul în 4. Organize Sanayi Böl. 83424, Nolu Cadde No:3-5 Şehitkamil Gaziantep, TR acordă o licenţă exclusivă cãtre SMARTINO INTERNATIONAL S.R.L.
cu sediul în Str. Avram Iancu nr. 22-26F, Otopeni, Jud. Ilfov, ROMANIA. 
      Această licenţă conferă licenţiatului dreptul de a folosi marca pe întreg teritoriul României toate produsele pentru care aceasta a fost înregistrată. 
      Aceastã licenţă produce efecte de la data de 06.01.2021 până la 06.01.2024.
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Creditor

154241 M 2017 06085/
21/09/2017

Numărul cereriiNr. 
din Registrul

de  Mărci

BRD-Groupe Societe Generale SA, B-dul Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, 011171, Bucureşti, renunţă 
şi  eliberează  în  mod   expres,   în   totalitate   şi   necondiţionat   şi   îşi   exprimă   consimţământul  
la  radierea,  renunţarea  şi  la ştergerea  din  registrele  relevante  ţinute  la  OSIM  a  ipotecii  mobiliare  
de  rang  1,  OSIM  face  menţiune  în Registru  Mărcilor  de  radierea  ipotecii  mobiliare  de  asupra  
mărcii  Salad  Box  green  by  nature  !,  nr.  124891,  titular  SC  EMMA  SALAD  SRL,  Strada  
Donath  nr.148,  ap.1,  judeţ  Cluj,  Municipiul Cluj-Napoca, ROMANIA.

Constatând  că  prin  scrisoarea  de  eliberare  a  ipotecii  mobiliare,  emisă  la  data  de 06.04.2021, 
RADIERE IPOTECĂ    

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., CALEAPLEVNEI 
NR.159, BUSINESS GARDENBUCHAREST, CLĂDIREA A, 
ETAJ 6, SECTOR6, BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

833



LISTA MĂRCILOR (TM)
SECHESTRU ÎN REGISTRUL NAȚIONAL
AL MĂRCILOR



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

SECHESTRU ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Decizie

M 2019 06400/
06/09/2019

136655 M 2014 07814/
24/11/2014

Dosar de executare silită nr.50/2021

Numărul cererii

Prin  Procesul  verbal  de  sechestru  întocmit  în  data  de 
14.04.2021,  în  dosarul  de  executare  nr.  27  /2020,  prin care 
sunt  declarate  puse  sub  sechestru  bunurile  mobile incorporale  
aparţinând  debitoarului  EDUARD  STEFAN ANGHEL
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Se publică în ordine următoarele date: numărul mărcii reînnoite, data
expirării reînnoirii, numărul claselor de produse şi/sau servicii pentru care
a fost reînnoită marca, conform clasificării de la Nisa, denumirea titularului
şi mandatarul.

Pentru mărcile publicate mai jos, se vor elibera certificate de reînnoire
pentru  o  perioadă  de  10  ani  (conform  art.  33,  din  Legea  nr.  84/1998, 
republicată).

6. LISTA MĂRCILOR REÎNNOITE
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LISTA MĂRCILOR REINNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

017749(3R) 08/01/2031 25 Perry Ellis International Europe
Limited

ROMINVENT S.A.

017750(3R) 08/01/2031 25 Perry Ellis International Europe
Limited

ROMINVENT S.A.

017629(3R) 08/01/2031 25 Perry Ellis International Europe
Limited

ROMINVENT S.A.

011949(4R) 05/01/2031 6, 37,
40

HYDRIL COMPANY FRISCH & PARTNERS S.R.L.

116108(R) 15/04/2031 5, 9,
10, 14,
18, 24,
25, 35,
44

SC OPTICRIS OPTICA SRL

114956(R) 10/02/2031 9, 16,
35, 40,
41, 42

SC GRUPUL DE PRESA
ALCERO SRL (EDITURA
NAŢIUNEA)

045055(2R) 26/04/2030 38, 41 SC ADEVARUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”

045054(2R) 26/04/2030 16, 38,
41

SC ADEVARUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”

045610(2R) 23/03/2031 5 DAIICHI SANKYO COMPANY
LIMITED

ROMINVENT S.A.

171488(R) 22/03/2031 35, 39,
41

SC CITY COMPASS SRL SC NOMENIUS SRL

048111(2R) 10/04/2031 30, 32,
34

SC ALEXANDRION GRUP
ROMANIA SRL

AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL

048124(2R) 24/04/2031 3, 5 SC CALIFORNIA FITNESS
ROMANIA SRL

ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL

119604(R) 09/02/2031 16, 35,
38, 41

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT SRL

114991(R) 03/03/2031 35, 45 VICTRIX CAPITAL SPRL

171661(R) 12/04/2031 29 SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL SC NOMENIUS SRL

046504(2R) 25/05/2031 30, 35,
39

S.C. M.P. BANEASA-PASTE
S.A.

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

133947(R) 29/08/2031 29 SC AGRICOLA
INTERNATIONAL SA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

116996(R) 25/05/2031 5, 32,
35, 38,
39, 43

SC BERMAS SA

106644(R) 13/10/2029 35, 41 Ticketing Nation SRL SCPPI LUPSA SI ASOCIATII

077946(R) 30/01/2026 37 SC MR. FAB SRL LABIRINT AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

047739(2R) 05/06/2031 5 SC AMNIOCEN SRL

048719(2R) 05/09/2031 9, 42 BITDEFENDER IPR
MANAGEMENT LTD.

SIMION & BACIU CONSILIERE
ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

046379(2R) 30/04/2031 37 METALOCK ENGINEERING
GERMANY GMBH

INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

115736(R) 22/02/2031 35 MARE FLORIN

114714(R) 04/02/2031 11, 21,
35, 39

DEM ELECTRONICS SRL

118593(R) 26/07/2031 5 BÉRES GYÓGYSZERGYÁR
ZRT

CABINET M OPROIU SRL

115040(R) 24/02/2031 35 HICHAM MATAR

127874(R) 14/06/2031 36 F.I.D. ELIA CASA SRL PRI INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

127875(R) 14/06/2031 36 F.I.D. ELIA CASA SRL PRI INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

117048(R) 30/06/2031 9, 35,
37, 42

SC MASTER-TECH SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

116353(R) 19/05/2031 35, 39 SC CAPTAIN TRAVEL SRL

120484(R) 05/07/2031 9, 35,
37, 42

SC MASTER-TECH SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

116890(R) 15/06/2031 9, 42 SC INFOTOUCH SYSTEMS
SRL

842



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

116889(R) 15/06/2031 9, 42 SC INFOTOUCH SYSTEMS
SRL

115003(R) 01/03/2031 30, 35 SC COMP SORANA SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

046188(2R) 19/04/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

124811(R) 07/04/2031 5 AMOUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES Co. S.A.E.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

116421(R) 29/03/2031 43 URS CERTIFICĂRI SRL PRI INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

133950(R) 11/08/2031 29 SC SALBAC SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

115721(R) 31/03/2031 35 HONEST GENERAL TRADING
S.R.L.

115722(R) 31/03/2031 35 HONEST GENERAL TRADING
S.R.L.

045255(2R) 19/01/2031 11, 14,
28, 35

SC SYRINX SRL

109961(R) 01/03/2030 41 SC REAL TOP MEDIA TV SRL

108744(2R) 29/03/2040 41 SC REAL TOP MEDIA TV SRL

116015(R) 12/04/2031 35, 42,
45

BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) SRL

116016(R) 12/04/2031 35, 42,
45

BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS (ALLEVO) SRL

171245(R) 14/02/2031 41 SC D&D Consultants Grup SRL

114526(R) 10/01/2031 32 GEORGE IVANESCU
SC MURFATLAR ROMANIA SA
SC PRINCIPAL COMPANY SA -
Punct de Lucru Salonta
SC EUROAVIPO SA

121338(R) 17/02/2031 3 SC PERFECT RENAISSANCE
SRL

ALECU BOGDAN

115788(R) 15/03/2031 3 Henkel AG & Co. KGaA DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

099972(R) 28/11/2028 16, 25,
28, 35,
41

SC CD PRESS SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

126815(R) 07/09/2031 31 SC MARIFLOR PRODCOM
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

115432(R) 22/03/2031 16, 35,
41, 44,
45

ORGANIZATIA NATIONALA
INTERPROFESIONALA
VITIVINICOLA

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

117527(R) 09/09/2031 29, 31 SC MARIFLOR PRODCOM
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

115433(R) 22/03/2031 16, 35,
41, 44,
45

ORGANIZATIA NATIONALA
INTERPROFESIONALA
VITIVINICOLA

SC CABINET N. D. GAVRIL
SRL

119268(R) 17/10/2031 29, 35,
43

CORCODEL CLAUDIU
EMANUEL

128042(R) 24/02/2031 35, 36 SC BANCA TRANSILVANIA SA S.C.P.I. Milcev Burbea

115783(R) 21/02/2031 32 QUADRANT AMROQ
BEVERAGES SRL

PETOSEVIC SRL

113852(R) 10/11/2030 29, 30 SC PRIMA OLIVES SRL

112813(R) 10/09/2030 44 SC NOUVEAU STUDIO SRL CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU

120007(R) 28/03/2031 5 PHARMACEUTICAL
CHEMICAL COSMETIC
INDUSTRY ALKALOID AD-
SKOPJE

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

047719(2R) 22/08/2031 1, 3, 5,
21

SC JOHNSON & SON INC ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

092897(R) 15/02/2028 35, 38,
41

PF OBREJA RUDEL

115551(R) 22/03/2031 41 SC DR. RADUT CONSULTING
SRL

115550(R) 22/03/2031 35 SC DR. RADUT CONSULTING
SRL

118307(R) 15/03/2031 20 SC SUPER BALL SRL ROMPATENT CONSULTING
SRL

042706(2R) 14/04/2030 7 PRIMETALS TECHNOLOGIES
USA LLC

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

117616(R) 15/04/2031 42 SC CRUZEIRO EXIM SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

123415(R) 14/03/2031 5 BERES GYOGYSZERGYAR
ZRT.

CABINET M OPROIU SRL

119321(R) 29/06/2031 35, 38,
39, 45

SC FAN COURIER EXPRESS
SRL

SC CABINET ANI FUCIU SRL

139776(R) 09/03/2031 41 BLACK WAVE CENTER SRL

115833(R) 09/03/2031 1, 4, 35 LCV SERAR SRL ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL CONSILIER POPESCU
CODRUTA

117086(R) 20/07/2031 43 ADAMESCU CARMEN

043600(2R) 23/10/2030 9, 35,
38, 41

GANDUL MEDIA NETWORK
SRL

054515(2R) 28/05/2031 5 SC ROPHARMA SA CABINET M OPROIU SRL

047431(2R) 28/05/2031 5 SC ROPHARMA SA CABINET M OPROIU SRL

045084(2R) 12/03/2031 30, 35 SC BUCOVINA SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

115301(R) 21/01/2031 5 SC ROPHARMA SA CABINET M OPROIU SRL

046287(2R) 03/04/2031 34 PT SUMATRA TOBACCO
TRADING COMPANY

DENNEMEYER &
ASSOCIATES SRL

018199(3R) 04/03/2031 9 SONY KABUSHIKI KAISHA
cunoscuta ca SONY
CORPORATION

DENNEMEYER &
ASSOCIATES SRL

116407(R) 29/03/2031 43 URS CERTIFICĂRI SRL PRI INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

000414(6R) 19/04/2031 9, 11 1.SAFT NIKE AKTIEBOLAG
2.SAFT AKTIEBOLAG

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

007390(5R) 10/03/2031 5 Aspen Global Incorporated DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

115362(R) 21/02/2031 35, 41 SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

113184(R) 05/11/2030 16, 24,
35, 39,
42

SC COLLIE PRODCOM SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

045706(2R) 08/03/2031 35, 36 REMU DEVELOPMENT 1993
SRL

NEDESEMNAT
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

115342(R) 01/04/2031 38, 39,
41, 42,
45

SC DASKO SECURITY SRL CATALIN NEAGU

044706(2R) 29/08/2030 5 PFIZER PFE US HOLDINGS 4
LLC

CABINET M. OPROIU SRL

116825(R) 31/03/2031 35, 41 ASOCIATIA INTERNATIONALA
A POLITISTILOR - SECTIA
ROMANA

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

116673(R) 04/05/2031 9 APPLE INC FRISCH & PARTNERS S.R.L.

045467(2R) 15/03/2031 5 SOPHARMA AD
BALKANPHARMA DUPNITSA
AKTSIONERNO DRUJESTVO

ZMP Intellectual Property SRL

045508(2R) 14/03/2031 25 IP HOLDINGS UNLTD LLC PETOSEVIC SRL

116426(R) 29/03/2031 43 URS CERTIFICĂRI SRL PRI INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

168238(R) 08/03/2031 16, 35,
39, 41,
45

PARTIDUL ECOLOGIST
ROMAN

121386(R) 07/03/2031 35 EUROEXPO FAIRS SRL CABINET ENPORA

046421(2R) 16/05/2031 5 BIOMARIN/GENZYME LLC Ratza si ratza SRL

046405(2R) 16/05/2031 5 GENZYME CORPORATION Ratza si ratza SRL

116548(R) 30/03/2031 35 SC FLY MUSIC SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

046420(2R) 16/05/2031 5 GENZYME CORPORATION Ratza si ratza SRL

115351(R) 08/03/2031 7 SC STANDARD PLASTICA
TEHNIC SRL

045959(2R) 15/03/2031 5 BALKANPHARMA DUPNITSA
AKTSIONERNO DRUJESTVO

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

045958(2R) 15/03/2031 5 BALKANPHARMA DUPNITSA
AKTSIONERNO DRUJESTVO

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

012284(4R) 17/04/2031 8 THE GILLETTE COMPANY LLC RATZA & RATZA

002466(3R) 16/04/2031 4 Valvoline Licensing and
Intellectual Property LLC

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

117924(R) 30/08/2031 41 TAROCCO ALEX S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.
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115533(R) 03/03/2031 35, 37,
39

SC PROINSTAL PIPE SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

115534(R) 03/03/2031 35, 37,
39

SC PROINSTAL PIPE SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

115535(R) 03/03/2031 35, 37,
39

SC PROINSTAL PIPE SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

047140(2R) 03/07/2031 28 HASBRO INC ROMINVENT S.A.

047144(2R) 03/07/2031 28 HASBRO INC ROMINVENT S.A.

047143(2R) 03/07/2031 28 HASBRO INC ROMINVENT S.A.

047139(2R) 03/07/2031 28 HASBRO INC ROMINVENT S.A.

047147(2R) 03/07/2031 28 HASBRO INC ROMINVENT S.A.

047138(2R) 03/07/2031 28 HASBRO INC ROMINVENT S.A.

141147(R) 30/03/2031 5 SC ALEVIA SRL

018827(3R) 12/04/2031 9, 11 DURACELL BATTERIES BVBA MILMARK DESIGN S.R.L.

116674(R) 10/05/2031 29, 35 SC AGIL SRL CABINET CECIU GABRIELA

016090(3R) 05/12/2029 25 VIVARTE FRISCH & PARTNERS S.R.L.

046861(2R) 05/03/2031 1, 5,
29, 30,
31, 32,
35, 39

AGRANA ROMANIA SRL

046862(2R) 05/03/2031 1, 5,
29, 30,
31, 32,
35, 39

AGRANA ROMANIA SRL

119318(R) 31/03/2031 5, 35 SC BIOFARM SA

119317(R) 31/03/2031 5, 35 SC BIOFARM SA

115936(R) 08/04/2031 3, 5 SC MISAVAN SRL

115325(R) 14/03/2031 36 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA
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121737(R) 18/04/2031 1, 3, 5,
6, 8, 9,
10, 11,
16, 20,
28, 29,
30, 35,
36, 38,
41, 42,
44, 45

SC TONICA GROUP SRL

115953(R) 04/05/2031 1, 3, 5,
9, 10,
16, 28,
35, 36,
39, 41,
42, 44,
45

SC TONICA GROUP SRL

139472(R) 16/02/2031 22, 23,
24, 25,
26, 27,
35

SC ROMTEXTIL SA APPELLO BRANDS SRL

115201(R) 04/03/2031 29, 35 SC AGIL SRL CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE

116167(R) 15/04/2031 35 SC PHARAON COMPANY SRL

116958(R) 24/06/2031 3 SC BEAUTY MANIA SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ NEAGU
CĂTĂLIN

114825(R) 14/02/2031 38, 42,
45

SC LIVE VISION SRL APPELLO BRANDS SRL

116959(R) 24/06/2031 3 DEPOZITUL DE COSMETICE
SRL

CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ NEAGU
CĂTĂLIN

047062(2R) 13/07/2031 9, 16,
38

SC QUARTZ MATRIX SRL

114777(R) 16/02/2031 22, 23,
24, 25,
26, 27,
35

SC ROMTEXTIL SA APPELLO BRANDS SRL

115238(R) 31/01/2031 9, 42 SC QUARTZ MATRIX SRL

125271(R) 15/03/2031 35, 41,
42

CIOLAC MARIA ELIZA
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017155(3R) 25/04/2031 41 MISS WORLD LIMITED ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

049179(2R) 13/07/2031 9, 16,
38

SC QUARTZ MATRIX SRL

115910(R) 08/02/2031 30 CONSTANTIN-CORNEL
CĂBUȚĂ

INTELECT SRL

021290(3R) 17/05/2031 14 SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

116467(R) 19/04/2031 25, 35,
41

SC HA HA HA PRODUCTION
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

045704(2R) 05/03/2031 35, 36 ALPHA BANK ROMANIA SA BEREA VALENTIN

118579(R) 10/03/2031 12 VEE RUBBER CORPORATION
LIMITED

CABINET M OPROIU SRL

116387(R) 31/03/2031 5, 35 SC BIOFARM SA

045139(2R) 05/03/2031 35, 36 ALPHA BANK ROMANIA SA BEREA VALENTIN

116522(R) 10/03/2031 3, 30 SC BIONATIV SRL

047715(2R) 22/08/2031 33 SC HECTA VITICOL SRL
SC MURFATLAR ROMANIA SA
SC EUROAVIPO SA

115991(R) 25/03/2031 5 SC LABORATOARELE FARES
BIO VITAL SRL

048431(2R) 26/11/2031 30, 35,
39

SC MOARA CIBIN SA

046191(2R) 19/04/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

046204(2R) 19/04/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

116262(R) 16/02/2031 33 S.C. VIILE BUDUREASCA
S.R.L.

CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

045893(2R) 27/03/2031 9 INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION

ROMINVENT S.A.

046190(2R) 19/04/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

046189(2R) 19/04/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA
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115911(R) 27/01/2031 29, 30,
39, 43

SC F.B.S. COMPANY SRL

119605(R) 11/03/2031 3, 5 SC RORA CONSING SRL SC RODALL SRL

046236(2R) 04/04/2031 1, 31 MONSANTO TECHNOLOGY
LLC

ROMINVENT S.A.

022051(3R) 02/04/2031 5 Santen Pharmaceutical Co., Ltd. ROMINVENT S.A.

022970(3R) 13/06/2031 3, 9,
14, 18,
25

JORDACHE ENTERPRISES
INC

CABINET M OPROIU SRL

048085(2R) 24/07/2031 35, 36,
44

SC UNIREA SHOPPING
CENTER SA

048169(2R) 05/03/2031 3, 14 Boardriders IP Holdings, LLC ROMINVENT S.A.

121992(R) 25/08/2031 35, 39 SC KARA SILVER SRL

116672(R) 05/04/2031 9 ORACLE INTERNATIONAL
CORPORATION

ROMINVENT S.A.

115521(R) 22/03/2031 43 LASZLO ILYES

115038(R) 17/02/2031 9, 16,
35, 38,
41, 42

SC ADEVARUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”

115037(R) 16/02/2031 9, 16,
35, 38,
41, 42

SC ADEVARUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA

115039(R) 17/02/2031 9, 16,
35, 38,
41, 42

SC ADEVARUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”

116861(R) 23/06/2031 3, 5, 10 SC AMC PHARMA SOLUTIONS
SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

117877(R) 02/09/2031 29 SC SANLACTA SRL

116212(R) 20/04/2031 20 SC SALTELE PROD SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

116214(R) 20/04/2031 20 SC SALTELE PROD SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL

115606(R) 29/03/2031 16 RADU-FLORIN BALAS INTELLEMMI CONSULT SRL

119187(R) 05/09/2031 35, 36 GHEORGHE CRISTIAN
NEGURICI

123643(R) 11/04/2031 35, 36 SC BUCUR OBOR SA

116551(R) 03/05/2031 2 SC FABRYO CORPORATION
SRL

Ratza si ratza SRL
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117157(R) 26/05/2031 16, 35,
41, 42

VERBAND FUR
OKOLOGISCHE LAND-UND
ERNAHRUNGSWIRTSCHAFT
(ECOLAND) e. V.

RATZA & RATZA SRL

116436(R) 16/03/2031 29 SC DELACO DISTRIBUTION
SA

MDP RIGHTS AGENCY S.R.L.

115413(R) 30/03/2031 41, 42,
45

SC BERGMANN CONSULT
SRL

119597(R) 03/05/2031 6 ELKEM ASA ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

021125(3R) 17/05/2031 14 SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI
KAISHA

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

120011(R) 20/05/2031 34 HONGTA TOBACCO (GROUP)
CO., LTD

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

120012(R) 20/05/2031 34 HONGTA TOBACCO (GROUP)
CO., LTD

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

121842(R) 10/06/2031 30, 35 RAP CONFECTIONERY SRL INTELLEMMI CONSULT S.R.L.

116529(R) 28/07/2031 35, 36,
41, 42,
45

CORNELIU-TEOFIL TEAHA SC NOMENIUS SRL

142566(R) 11/07/2031 45 SC AEK PERFECT POWER
SECURITY SRL

116513(R) 13/04/2031 3 PROCTER & GAMBLE
INTERNATIONAL
OPERATIONS SA

RATZA & RATZA SRL

120788(R) 21/04/2031 5, 32 MONSTER ENERGY
COMPANY

Ratza si ratza SRL

120787(R) 16/06/2031 5, 30,
32

MONSTER ENERGY
COMPANY

Ratza si ratza SRL

121730(R) 17/06/2031 5, 30,
32

MONSTER ENERGY
COMPANY

RATZA SI RATZA SRL

121731(R) 01/08/2031 5, 32 MONSTER ENERGY
COMPANY

Ratza si ratza SRL

121732(R) 01/08/2031 5, 30,
32

MONSTER ENERGY
COMPANY

Ratza si ratza SRL

046206(2R) 19/04/2031 5 SC GEDEON RICHTER
ROMÂNIA SA

119590(R) 07/04/2031 33 Brown-Forman Finland Ltd. ROMINVENT S.A.

119583(R) 24/05/2031 5 Johnson & Johnson ROMINVENT S.A.
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022631(3R) 01/04/2031 9, 16,
25, 35,
39, 41,
42

VIRGIN ENTERPRISES
LIMITED

PETOSEVIC SRL

115617(R) 17/03/2031 41 NICOLETA TRUŢIU LABIRINT AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

116508(R) 16/06/2031 39, 41,
42, 43,
44, 45

ASOCIATIA TASULEASA
SOCIAL

171794(R) 28/05/2030 35, 41 BRATU VIOREL SC RODALL SRL

116802(R) 04/07/2031 32, 33 SC AVINCIS VINURI SRL

117938(R) 08/08/2031 43 SC MOTORACTIV SRL

119831(R) 08/09/2031 43 SC OPTIM PROSPER SERV
SRL

118405(R) 30/09/2031 32 SC LINA IMPERIAL SRL

119776(R) 02/08/2031 21 SC JUGUAR IMP SRL

022632(3R) 01/04/2031 9, 16,
25, 35,
39, 41,
42

VIRGIN ENTERPRISES
LIMITED

PETOSEVIC SRL

121492(R) 06/01/2031 9, 37,
38, 42

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN
CLUJ NAPOCA

118539(R) 13/09/2031 31, 33,
35, 39,
44

SC LOREDO SRL CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA - LAZAR ELENA

115446(R) 23/03/2031 35, 42 SC IDESYS NETWORKS SRL

123683(R) 09/09/2031 6, 9,
11, 20,
42

SC URBIO RO SRL CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ NEAGU
CĂTĂLIN

117897(R) 19/09/2031 36 NICOLAE CIUPE WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

115831(R) 07/02/2031 28, 35,
41

LAURA ROSHANIAN

171874(R) 24/05/2031 5, 30 SC ALEVIA SRL

115384(R) 07/03/2031 3, 35 SC MY BEAUTY SRL SC APPELLO BRANDS SRL

115188(R) 11/02/2031 3, 5 SC ROMCHIM SRL SC RODALL SRL
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049236(2R) 03/05/2031 35, 39,
43

SC ROPHARMA SA CABINET M OPROIU SRL

120013(R) 24/05/2031 5 AMO UPPSALA AB ROMINVENT S.A.

116221(R) 20/05/2031 28, 35 MARIAN OPREA

172114(R) 06/05/2021 16, 35,
41

ASOCIATIA POMPIERILOR
TARA BARSEI

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

147418(R) 16/10/2030 5, 30,
42

CALIN ALEXANDRU NEDELCU CABINET AVOCAT
ALEXANDER POPA

115515(R) 29/04/2031 28 SC D-TOYS SRL

116860(R) 13/04/2031 29 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE
SRL

117937(R) 18/07/2031 6 SC TURBONEF SRL

007083(5R) 19/05/2031 5 SUMITOMO CHEMICAL CO.,
LTD.

ROMINVENT S.A.

012211(4R) 08/04/2031 5 SUMITOMO CHEMICAL CO.,
LTD.

ROMINVENT S.A.

046721(2R) 23/04/2031 6, 9 SC ELECTROPLAST SA

116921(R) 29/06/2031 14, 16,
35, 40,
41

SC SAFIR' 94 IMPEX SRL SC CABINET ANI FUCIU SRL

147905(R) 06/04/2031 5, 10,
36, 44

MEDICOVER SRL

115945(R) 19/04/2031 28 SC D TOYS SRL

115944(R) 19/04/2031 28 SC D TOYS SRL

116549(R) 31/03/2031 5, 35 SC BIOFARM SA

142005(R) 17/05/2031 42 CRISTINA TOTH CABINETUL INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALEXANDER POPA

116011(R) 05/04/2031 37, 38,
42

SC ELCOS SERVICE SRL

116546(R) 25/03/2031 35, 41 SC SPRINT MEDIA CENTER
SRL

147903(R) 06/04/2031 5, 10,
36, 44

SC MEDICOVER SRL

116925(R) 25/03/2031 29 SC MONDIAL IMPEX SRL
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117064(R) 23/03/2031 29, 35,
39, 43

IOAN POPA CABINET M OPROIU
SRL CONSILIERE
IN PROPRIETATE
INTELECTUALA

117063(R) 23/03/2031 29, 35,
39, 43

IOAN POPA CABINET M OPROIU SRL

117065(R) 23/03/2031 29, 35,
39, 43

IOAN POPA CABINET M OPROIU SRL

120171(R) 07/04/2031 29, 35,
39, 43

IOAN POPA CABINET M OPROIU SRL

124099(R) 10/03/2031 32, 35,
39

SC ARTEZI SRL CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA

115981(R) 10/03/2031 32, 35,
39

SC ARTEZI SRL CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA

117423(R) 21/03/2031 11, 21,
32, 35,
39

SC ARTEZI SRL CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA

115902(R) 07/03/2031 1, 2,
3, 4, 6,
7, 8, 9,
11, 12,
16, 17,
19, 20,
21, 22,
23, 24,
25, 26,
27, 28,
35, 37,
39, 40,
42

SC ARABESQUE SRL LOYAL PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

115658(R) 19/05/2031 35, 39,
42, 43

SC AIR BUCHAREST
TRANSPORT AERIAN SRL

115915(R) 15/03/2031 16, 35,
41, 42

TÂRCOVEANU EUGEN Cabinet Individual Proprietate
Industrială Cătălin Neagu

117304(R) 18/03/2031 30, 35,
43

ZLOTEA MIRELA MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

116161(R) 19/05/2031 35, 39,
42, 43

SC KUSADASI SRL

117303(R) 18/03/2031 30, 35,
43

ZLOTEA MIRELA MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL
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119608(R) 22/03/2031 16, 35,
38, 41,
42

Clever Business Transilvania
S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT SRL

115983(R) 18/03/2031 16, 35,
40

SC ALETHEIA SA

045623(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

045625(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

046376(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

022478(3R) 19/03/2031 3, 7 ENGIS CORPORATION ZMP Intellectual Property SRL

116379(R) 23/05/2031 29, 30,
32, 35,
39

SC MIB PRODCOM SRL

101736(R) 13/04/2029 1, 2, 5,
29, 30,
31, 35,
39

SOLINA ROMANIA SRL

116310(R) 23/05/2031 29, 30,
32, 35,
39

SC MIB PRODCOM SRL

045624(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

116218(R) 09/05/2031 39, 43 SC LUXETRAVELDEAL SRL

117677(R) 22/08/2031 33 DOMENIILE BLAGA SRL

116118(R) 21/04/2031 38, 42 DRAGOŞ SOARE

115873(R) 01/04/2031 19, 20,
35, 39

SC BENATI SRL

045627(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

045626(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL
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045633(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

007257(5R) 27/04/2031 5 OMS Investments, Inc ROMINVENT S.A.

046620(2R) 31/05/2031 33, 35,
39

SC PRODAL 94 SRL INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

115874(R) 01/04/2031 19, 20,
35, 39

SC BENATI SRL

117349(R) 22/08/2031 35, 37 SC EUROTECH SRL DEVIMARK - AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

113499(R) 22/11/2030 6, 7,
11, 35

SC ROBMET SRL DEVIMARK - AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

019038(3R) 26/04/2031 9 KABUSHIKI KAISHA TOPCON ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

018240(3R) 19/06/2031 7 SC MECANEX SA

018241(3R) 19/06/2031 7 SC MECANEX SA

045629(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

045630(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

018242(3R) 19/06/2031 7 SC MECANEX SA

112920(R) 27/09/2030 30 GRUPA MASPEX Sp. z o. o. Sp.
k.

CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

045628(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

018385(3R) 05/09/2031 25 ARAMARK UNIFORM &
CAREER APPAREL INC

PETOSEVIC S.R.L.

122954(R) 30/06/2031 5, 12,
27, 30,
37, 38,
39, 43

SC MB 95 INTERFAM IMPEX
SRL

BROJBY PATENT
INNOVATION

045632(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

019293(3R) 18/09/2031 5 Glaxo Group Limited ZMP Intellectual Property SRL
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045631(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

017161(3R) 26/04/2031 9, 10 KABUSHIKI KAISHA TOPCON ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

128448(R) 06/05/2031 5 JOINT-STOCK COMPANY
OLAINFARM

PRI INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

141256(R) 11/05/2031 5 SC HOFIGAL EXPORT
IMPORT SA

117669(R) 01/09/2031 16, 29,
30, 31,
35, 39,
42, 43

SC BOROMIR IND SRL

115644(R) 15/03/2031 30, 32 APHRODITA SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

042955(2R) 22/06/2030 35, 41,
42

SC ADEVARUL HOLDING SRL CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
”ENESCU GABRIELA”

049363(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

045634(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

124479(R) 04/01/2031 41, 43 ADELA MIHAELA
CARAGHEORGHE

119589(R) 15/04/2031 35, 36,
42

ERGO Group AG ROMINVENT S.A.

045635(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

045636(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

045637(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

049360(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

046247(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42,
45

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL

049361(2R) 12/03/2031 16, 35,
41, 42

SC MEDIAFAX GROUP SA SC ROMPATENT DESIGN SRL
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Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2018 04150 21/06/2018 157809 Superb 90 GABRIEL VASILE

PANDELE, STR.
JIMBOLIA NR.
208, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 01868 09/03/2021 PARADIS vacanțe de
vis

AMARINO SRL, STR.
DUILIU ZAMFIRESCU,
NR. 47A, JUDETUL
CONSTANTA,
CONSTANTA,
CONSTANȚA,
ROMANIA

M 2021 01731 04/03/2021 Rezervio REZERVIO SRL, B-
DUL CHIMIEI, NR. 4,
BLOC C1, SCARA A,
ETAJ 2, APARTAMENT
26, JUDEŢ IAŞI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

M 2021 01825 09/03/2021 Oltina FAINA GRAU
TOTAL

SC OLTINA IMPEX
PROD COM. S.R.L.,
STR. SOCULUI
NR.20A, JUD.
PRAHOVA, URLAŢI,
106300, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2021 01826 09/03/2021 Oltina FAINA GRAU
INTREG

SC OLTINA IMPEX
PROD COM. S.R.L.,
STR. SOCULUI
NR.20A, JUD.
PRAHOVA, URLAŢI,
106300, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2021 01827 09/03/2021 Oltina FAINA BOB
INTREG

SC OLTINA IMPEX
PROD COM. S.R.L.,
STR. SOCULUI
NR.20A, JUD.
PRAHOVA, URLAŢI,
106300, PRAHOVA,
ROMANIA

M 2021 01828 09/03/2021 Oltina FAINA
DIETETICA MACINIS
INTREG

SC OLTINA IMPEX
PROD COM. S.R.L.,
STR. SOCULUI
NR.20A, JUD.
PRAHOVA, URLAŢI,
106300, PRAHOVA,
ROMANIA
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2021 01898 10/03/2021 LAGUNA mobilă pentru

acasă
LAGUNA SERV S.R.L.,
STRADA SUGAU
NR. 66, JUDEȚUL
MARAMUREȘ,
SIGHETU MARMAȚIEI,
MARAMUREȘ,
ROMANIA

M 2018 02682 23/04/2018 156795 FORMULE PETRICĂ PĂUN,
ALEEA LIVEZILOR
NR. 12, BL. 30, SC.
2, AP. 21, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 02469 25/03/2021 AUTOWAG AUTOWAG TRADE
SRL, STRADA
STADIONULUI, NR.
4E, AP. 3, JUD. CLUJ,
FLOREȘTI, 407280,
CLUJ, ROMANIA

M 2021 01431 23/02/2021 Miercurea Moto MIHAI-ŞERBAN DIŢĂ,
STR. DONATH NR.
188A, CLUJ - NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

M 2020 03588 29/05/2020 PULMOVIN BY
MEDICINAS

M 2020 05975 25/08/2020 www.pierderionline.ro PROFESIONAL
GLOBAL PRESSSRL, 
STR. ANTON
BACALBAŞA NR. 1,
BL. 26, SC. 2, ET. 1,
AP. 20, SECTORUL4, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 02208 18/03/2021 La Emil Tofan EMIL-LAURENŢIU
TOFAN, 
STR.TINERETULUI 
NR.80A, JUDEŢ 
GIURGIU,GIURGIU, 
GIURGIU,ROMANIA

M 2011 04168 02/06/2011 116839 Ideal Contour SC IDEAL CONTOUR
SRL, CALEA
OLTENIŢEI NR. 40-44,
BL. 6A, SC. 3, ET. 9,
AP. 108, SECTOR 4, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

MEDICINAS SRL,
STR. RODIEI NR. 37, 
SECTOR 3, 
UCURESTI,
ROMANIA
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2021 01982 12/03/2021 Vodafone Club VODAFONE ROMANIA

SA, STR. BARBU
VACARESCU NR.
201, ET. 8, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 01983 12/03/2021 Vodafone Club
Loialitate

VODAFONE ROMANIA
SA, STR. BARBU
VACARESCU NR.
201, ET. 8, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 01984 12/03/2021 Vodafone Club Program
de Loialitate

VODAFONE ROMANIA
SA, STR. BARBU
VACARESCU NR.
201, ET. 8, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2021 01985 12/03/2021 Vodafone Flex VODAFONE ROMANIA
SA, STR. BARBU
VACARESCU NR.
201, ET. 8, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2020 02305 03/04/2020 ACTISTART COMPAGNIE
FINANCIERE ET DE
PARTICIPATIONS
ROULLIER(Societe
Anonyme), 27,
AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT, SAINT
MALO, F-35400,
FRANȚA
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Tabel al mărcilor limitate la cererea titularului

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2020 01467 / LIVIA PFA C.I. NEGOMIREANU GRUPA MASPEX Sp. z.o.o. Sp.
k.

32 - ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, 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.

32 - modificată
35 -
neschimbată

M 2020 03552 / SC NOMENIUS SRL OCTAL IMPORT EXPORT SRL 30 - Cafea, cea, cacao şi cafea artificială,
concentrate de cafea, extracte de cafea,
extracte de cafea, amestecuri de cafea,
amestecuri de esenţe de cafea şi extracte de
cafea, înlocuitori de cafea, umpluturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de cafea, bobae de
cafea învelite în zahăr, băuturi cu gheaţă pe
bază de cafea, băuturi gata preparate pe bază
de cafea, orz destinat utilizării ca înlocuitor de
cafea, băuturi pe bază de cafea care conţin
îngheţată sau lapte.

30 - modificată

M 2020 07582 / INTELLEMMI CONSULT SRL S.C. CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

9 - Software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicaţii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
pe internet, publicaţii care pot fi descărcate,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru crearea de
materiale publicitare online pe site-uri web,
software pentru organizarea şi vizualizarea de
imagini digitale şi fotografii, niciunul din aceste
produse nu sunt cu privire la jocuri video, e-
sports, motoare de jocuri, medii virtuale sau lumi
virtuale.

9 - modificată
16 - modificată
35 - modificată
38 - modificată
41 - modificată
42 - modificată
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

16 - Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri), niciunul din aceste
produse nu sunt cu privire la jocuri video, e-
sports, motoare de jocuri, medii virtuale sau lumi
virtuale.
35 - Publicitate, promovare, publicare
de materiale promoţionale, pregătire de
publicaţii publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale şi
texte publicitare, publicare electronică de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
servicii de abonamente la publicaţii/publicaţii
online, pentru terţi, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare,
în format electronic, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi reviste,
servicii publicitare privind ziarele, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, publicitate televizată,
publicitate radio şi de televiziune, producţie de
publicitate televizată şi radiofonică, publicitate
şi reclamă prin intermediul televiziunii, radioului
şi presei, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afişate pe ecrane de televiziune,
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

producţie şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, calcularea cotei de audientă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, publicitate
online, crearea materialului publicitar, publicitate
şi reclamă, închiriere de spaţiu publicitar
şi material publicitar, producţie de material
publicitar şi anunţuri publicitare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
concepere, realizare, producţie de material
publicitar, închirieri de spaţiu publicitar, furnizare
de spaţii publicitare, producţie de clipuri
publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie de
publicitate, consultantă privind publicitatea în
presă, închirieri de spaţiu publicitar pe internet,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, servicii de redacţie în scopuri
publicitare, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de publicitate şi marketing
online, evaluare a impactului publicităţii
asupra publicului, publicitate prin transmisia
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.,
niciunul din aceste servicii nu sunt cu privire la
jocuri video, e-sports, motoare de jocuri, medii
virtuale sau lumi virtuale.
38 - Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare de
programe de televiziune transmise prin legături
de microunde la receptoarele de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, difuzare de informaţii financiare/
economice prin intermediul televiziunii,
transmitere de programe radio şi de televiziune,
transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive, difuzare de programe de
teleshopping prin intermediul televiziunii, servicii
de transmisie de text pe ecranul televizorului,
transmisie şi difuzare fără fir de programe de
televiziune, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de radio şi televiziune, inclusiv
prin reţele de cablu, furnizarea accesului de
telecomunicaţii la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere, furnizare de
informaţii cu privire la radiodifuziunea prin cablu
a programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere
de programe radio, radiodifuziune sonoră
digitală, servicii de radiodifuziune, transmisie/
difuzare de programe radio, transmisie de
informaţii prin radio, difuzarea de informaţii prin
intermediul radioului, servicii de radiodifuziune
prin internet, difuzare de informaţii financiare/
economice prin radio, difuzare radiofonică
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

de informaţii şi alte programe, servicii de
radiodifuziune sonoră, vizuală şi prin cablu,
radiodifuziune de conţinut audiovizual şi
multimedia pe internet, transmisie de programe
de radio şi televiziune prin satelit, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, furnizare de
jurnale online (online blogs), forumuri, galerii
foto, camere de discuţie şi buletine informative
electronice pentru transmisia şi diseminarea
de mesaje între utilizatori, asigurarea accesului
la un spaţiu multimedia on-line unde terţii pot
încărca, accesa, comenta şi clasifica text,
conţinut grafic, fotografic, video şi/sau audio,
transmitere şi punere în comun (sharing) de ştiri,
informaţii, imagini, înregistrări video şi audio,
servicii de agenţii de presă, furnizarea accesului
la baze de date, publicaţii electronice, reţele
de computere şi internet, furnizarea accesului
la fotografii, informaţii interactive furnizate on-
line din baze de date computerizate sau de pe
internet, difuzarea de informaţii în domeniul
ştirilor, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, asigurare
de acces şi închiriere de timpi de acces la
bază de date computerizate sau la informaţii
on-line, transmisie şi recepţie (transmisie) de
informaţii din bazele de date prin intermediul
reţelei de telecomunicaţii, asigurarea accesului
la telecomunicaţii şi a legăturilor la bazele
de date computerizate şi la internet, difuzare
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Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

de informaţii prin intermediul televiziunii şi a
radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale., niciunul din aceste servicii nu
sunt cu privire la jocuri video, e-sports, motoare
de jocuri, medii virtuale sau lumi virtuale.
41 - Publicare de publicaţii periodice, publicare
de materiale şi publicaţii tipărite altele decât
cele publicitare, publicare de afişe informative,
publicare multimedia a ziarelor, revistelor,
a jurnalelor, servicii de publicare on- line,
publicare de ziare, periodice, cataloage şi
broşuri, publicare şi reportaje (servicii prestate
de reporteri), publicare de materiale tipărite,
cu excepţia textelor publicitare, sub formă
electronică, producţie de televiziune umoristica
si de comedie, producţie de filme umoristice
si de comedie pentru televiziune, producţie
de programe umoristice si de comedie pentru
televiziune, producţie de emisiuni umoristice
si de comedie pentru televiziune, pregătire
de programe umoristice si de comedie de
televiziune, divertisment umoristic si de comedie
pentru radio şi televiziune, montaj de programe
umoristice si de comedie pentru televiziune,
servicii de divertisment umoristic si de comedie
radiofonic şi televizat, producţie de programe
de televiziune umoristice si de comedie prin
cablu, servicii de producţie de programe
de televiziune umoristice si de comedie,
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Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

pregătire de programe umoristice si de comedie
radiofonice şi de televiziune, inchirierea de
posturi de radio şi televiziune, producţie de
programe umoristice si de comedie radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune umoristice si de comedie în direct,
producţie de emisiuni de televiziune de umor
si comedie, producţie de programe de umor
si comedie pentru televiziune, producţie de
formate pentru programe de televiziune, servicii
de prezentatori de radio şi de televiziune,
pregătire şi producţie de programe umoristice
si de comedie de radio şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment umoristic si de comedie, servicii
de furnizare de divertisment umoristic si de
comedie sub formă de programe de televiziune,
furnizare de programe umoristice de televiziune,
nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, instruire prin
intermediul radiodifuziunii, producţia de emisiuni
radiofonice, montaj de programe radiofonice,
producţ ie şi prezentare de programe de radio,
redactarea şi editarea de texte, altele decât
cele publicitare, servicii de reporteri de ştiri,
difuzare de reportaje de către agenţii de ştiri,
publicare de fotografii, fotoreportaje, fotografii,
servicii ale unui fotograf/fotoreporter, niciunul din
aceste servicii nu sunt cu privire la jocuri video,
e-sports, motoare de jocuri, medii virtuale sau
lumi virtuale.
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42 - asigurarea utilizării temporare de software
de calculator online, nedescărcabil destinat
utilizării în aplicaţii pentru monitorizarea
radiodifuziunii, 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, informaţii,
sfaturi şi consultanţă pentru serviciile menţionate
mai sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea
unei platforme de internet pentru promovare
produse si servicii, conversia de date şi de
programe informatice (altele decât cele fizice),
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, creare,
proiectare, desenare, redactare la comandă
şi/sau administrare de site-uri web, servicii
de consiliere în domeniul creării, dezvoltării,
administrării şi utilizării site-urilor web şi servicii
on-line, design de pagini principale şi pagini
web, găzduire de date, fişiere, aplicaţii si
informaţii computerizate, dezvoltare de software
de aplicaţii pentru livrare de conţinut multimedia,
furnizare de servicii de aplicaţii informatice,
si anume găzduire de aplicaţii software de
calculator pentru terţi, creare, programare,
proiectare întreţinere si actualizare de pagini
web, închiriere de aplicaţii informaţii, crearea
de aplicaţii informatice, proiectare, dezvoltarea,
actualizare si întreţinerea bazelor de date,
proiectare si dezvoltare de software pentru
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M 2021 00117 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS COPYRIGHT FOR
BRANDING S.R.L.

35 - modificată

35 - modificată
39 -
neschimbată
43 -
neschimbată

baze de date electronice, niciunul din aceste
servicii nu sunt cu privire la jocuri video, e-
sports, motoare de jocuri, medii virtuale sau lumi
virtuale.

TARGET NETWORK 35 - furnizare de informaţii şi consiliere
potenţialilor cumpărători de mărfuri, bunuri
şi servicii, servicii de consultanţă, şi anume,
consultare creativă şi strategică privind
dezvoltarea şi producerea de campanii de
marketing pentru terţi, furnizarea de spatii
pe site-uri în scopul de a face reclamă
pentru bunuri şi servicii, servicii de achiziţii,
inclusiv asigurarea pentru alţii a unor surse
de aprovizionare şi a condiţiilor de cumpărare
pentru diverse bunuri şi servicii, gestionarea
afacerilor pentru terţi, inclusiv, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale, organizarea
de contracte pentru cumpărarea şi vânzarea
de bunuri şi servicii şi furnizarea de informaţii
despre preţurile bunurilor şi serviciilor, furnizori
şi afaceri, servicii informatice care furnizează
acces la informaţii prin intermediul reţelelor de
calculatoare referitoare la companii, toate cele
menţionate anterior nu pentru sau în legătură cu
serviciile bancare şi/sau financiare.

M 2021 00366 / BRAND LEADER S.R.L. MEGANOVA S.R.L.                                             35 - Regruparea în beneficiul terţilor, a  unei game 
diverse de produse cu excepţiaproduselor tartinabile, 
brânzeturi,  cremecomestibile, uleiuri, produse 
tartinabile pe bazade ciocolată, înlocuitori de carne   
şi alternativele vegane ale acesteia (cu excepţia  
transportului acestora), permiţând clienţilor să 
vizualizeze şi să cumpere în mod convenabil aceste 
bunuri; astfel de servicii pot fi furnizate de magazine 
de vânzare cu amănuntul, puncte de vânzare cu 
ridicata, prin intermediul automatelor pentru vânzarea 
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M 2021 00630 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

LITTLE CHLOE SRL 16 - Articole de papetărie și materiale educative,
rechizite școlare, penare, cutii din carton pentru
mâncare la pachet.
18 - Ghiozdane școlare, ghiozdane.

16 -
neschimbată
18 -
neschimbată

de produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă 
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin 
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de tip 
teleshopping; servicii de comerț în spaţiu fizic și/  sau 
online, cu amănuntul și/sau cu ridicata a produselor 
proprii și ale terţilor cu excepţia produselor tartinabile,
brânzeturi, creme comestibile, uleiuri, produse 
tartinabile pe baza de ciocolată, înlocuitori de carne şi
alternativele vegane ale acesteia; servicii de 
comandă online în domeniul restaurantelor care  
oferămâncare la pachet şi livrare la domiciliu; 
administrarea programelor de fidelizare a 
consumatorilor; procesarea administrativă a 
comenzilor de cumpărare; furnizarea unei pieţe 
on-line pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi 
servicii; organizarea de expoziţii în scopuri 
comerciale sau publicitare; organizarea de târguri 
comerciale sau publicitare; prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de comercializare 
cu amănuntul.
39 - Transport, ambalarea şi depozitareabunurilor, 
livrare de alimente şi băuturi preparatepentru 
consum, livrarea de mărfuri, livrare de alimente de 
către restaurante, colectare, transport şi livrare de 
produse.
43 - Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, pregătirea şi furnizare 
de alimente şi băuturi destinateconsumului imediat, 
furnizare de alimente şibăuturi dintr-o rulotă mobilă, 
servicii oferite de restaurant, bar, cafenea, cantina, 
bistro,ceainărie, cofetărie, snack-bar, fast food, 
rotisserie, saormerie, berărie, pizzerie, servicii de 
bucătărie mobilă, servicii de restaurant cu servire la 
pachet, servicii de mâncăruri şibăuturi la pachet, 
servicii de catering, servicii desommelier, barmani, 
bucătar personal.
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21 - Cutii pentru sandvișuri, veselă, articole de
bucătărie și recipiente.
28 - Jucării, păpuși.
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
articolelor de papetărie și accesoriilor educative,
rechizitelor școlare, penarelor, cutiilor din
carton pentru mâncare la pachet, ghiozdanelor
școlare, ghiozdanelor, cutiilor pentru sandvișuri,
veselei, articolelor de bucătărie și recipientelor,
uniformelor, uniformelor școlare, jucăriilor,
păpușilor (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

21 -
neschimbată
25 - ștearsă
28 -
neschimbată
35 - modificată

M 2021 00989 / CABINET INDIVIDUAL
NEACȘU CARMEN
AUGUSTINA

RIVULUS DEVELOPMENT
S.R.L.

32 - Bere și produse de bere, preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
nealcoolice.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

12 - ștearsă
32 -
neschimbată
33 -
neschimbată
35 -
neschimbată
39 - ștearsă
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35 - Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
42 - Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.

42 -
neschimbată

M 2021 01111 / SVIT BRANDS SRL 3 - Produse pentru toaletă, de uz cosmetic,
preparate pentru îngrijirea animalelor, de uz
cosmetic, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
preparate pentru curățare și odorizante, de uz
cosmetic.
8 - Instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie.
9 - magneţi, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
echipament pentru scufundări, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, cu excepţia celor de uz medical.
10 - îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte, susținătoare și suporturi
de uz medical
11 - Aparate de iluminat și reflectoare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, aparate pentru încălzire
și uscare personală, instalații de uscare,
echipament pentru răcire și înghețare,
echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), aprinzătoare.

3 -
neschimbată
8 -
neschimbată
9 - modificată
10 - modificată
11 -
neschimbată
14 -
neschimbată
15 -
neschimbată
16 -
neschimbată
18 -
neschimbată
21 -
neschimbată
24 -
neschimbată
28 -
neschimbată
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14 - Pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, bijuterii, instrumente pentru
măsurarea timpului, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea.
15 - Instrumente muzicale, accesorii muzicale.
16 - Obiecte de artă și figurine din hârtie și
carton și machete arhitectonice, materiale și
mijloace pentru decorare și artă, materiale
pentru filtrare din hârtie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, articole de papetărie
și accesorii educative, adezivi, produse de
imprimerie, hârtie și carton.
18 - Umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele şi alte accesorii respectiv: genți pentru
cosmetice, borsete, genţi de voiaj, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, etichete din piele, hamuri de siguranță
pentru copii, genţi pentru articole de toaletă
vândute goale.
21 - Statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, ustensile cosmetice și
de toaletă, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, acvarii și
vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie, cuști
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pentru animale de companie, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, litiere pentru animale de companie,
mănuși pentru îngrijirea animalelor, recipiente
de băut pentru animale, perii pentru toaleta
animalelor de companie, recipiente de mâncare
pentru animale de companie, ajutaje pentru
pulverizare pentru furtunurile de grădină, farfurii
și suporturi pentru ghivece, ghivece de flori,
mănuși de grădinărit, terarii de apartament
(pentru animale), terarii de apartament (pentru
plante), vaze, aparat pentru parfumarea aerului.
24 - Ţesături (materiale) textile, produse textile
şi înlocuitori.
28 - Articole și echipament de sport, decorații
festive, jucării cu caracter de noutate pentru a
face glume, pomi de Crăciun artificiali, jucării,
jocuri și articole de joacă.

M 2021 02712 / RATZA SI RATZA SRL NOVARTIS AG 5 - Preparate farmaceutice pentru uz uman, şi
anume analgezice şi antireumatice.

5 - modificată
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M 2011 08475 120572 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10 - Aparate și instrumente chirurgicale, medicale,
dentare și veterinare, membre, ochi și dinți artificiali
articole ortopedice materiale de sutură centuri
abdominale corsete abdominale ace de acupunctură
dozatoare de aerosoli pentru uz medical perne
pneumatice pentru uz medical saltele pneumatice
pentru uz medical aparate pentru măsurarea presiunii
arteriale biberoane tetine de biberon bandaje elastice
bandaje anatomice pentru încheieturi bandaje
ortopedice pentru genunchi bandaje de suport
bandaje de suspendare centuri electrice pentru uz
medical curele pentru uz medical centuri ortopedice
pături electrice pentru uz medical pompe pentru sâni
cleme chirurgicale îmbrăcăminte specială pentru
camerele de operații ventuze medicale perne pentru
uz medical perne electrice de încălzire pentru uz
medical defibrilatoare aparate de diagnosticare
pentru uz medical sticle cu pipete de uz medical
pipete pentru uz medical dopuri de urechi (pentru
protecția urechii) ciorapi elastici de uz chirurgical
instrumente electrice de acupunctură aparat de
masaj esthetic filtre pentru raze ultraviolete, pentru uz
medical dispozitive de protecție pentru degete, pentru
uz medical suporturi pentru platfus încălțăminte
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ortopedică forceps aparate de dezinfectare pentru
uz medical inhalatoare injectoare pentru uz medical
instrumentare adecvate utilizării de către chirurgi și
doctori pulverizatoare cuțite pentru uz chirurgical
măști folosite de personalul medical aparate de
masaj mănuși de masaj aparate și instrumente
medicale aparate de alăptat aparate de obstretică
suzete pentru bebeluși bețișoare pentru urechi
pulsometre pompe pentru uz medical ferăstraie
pentru uz chirurgical bisturie foarfece pentru
chirurgie ațele chirugicale stetoscoape ciorapi
elastici (chirurgie) ciorapi pentru varice aparate și
instrumente chirurgicale materiale de sutură ace de
sutură seringi pentru injecții seringi pentru uz medical
termometre pentru uz medical fir de sutură chirurgical
pulverizatoare pentru uz medical.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou, publicitate
prin poștă, publicitate prin corespondență directă,
publicitate online pe o rețea de computer, actualizarea
materialelor publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, managementul afacerilor și consultață de
organizare informații și consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), demonstrații
cu produse, distribuirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
prezentarea de produse în mediile de comunicare,
pentru retail marketing.

M 2011 08476 119663 10 - Aparate și instrumente chirurgicale, medicale,
dentare și veterinare, membre, ochi și dinți
artificiali, articole ortopedice, materiale de sutură,
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centuri abdominale, corsete abdominale, ace de
acupunctură, dozatoare de aerosoli pentru uz
medical, saltele pneumatice pentru uz medical,
aparate pentru măsurarea presiunii arteriale,
biberoane, tetine de biberon (suzete), bandaje
elastice, bandaje anatomice pentru încheieturi,
bandaje ortopedice pentru genunchi, bandaje de
suport, bandaje de suspendare, centuri electrice
pentru uz medical, curele pentru uz medical, centuri
ortopedice, pături electrice pentru uz medical,
pompe pentru sâni, cleme chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operații, ventuze
medicale, perne pentru uz medical, perne electrice
de încălzire pentru uz medical, defibrilatoare, aparate
de diagnosticare pentru uz medical, sticle cu pipete
de uz medical, pipete pentru uz medical, dopuri de
urechi (pentru protecția urechii), ciorapi elastici de
uz chirurgical, instrumente electrice de acupunctură,
aparat de masaj estetic, filtre pentru raze ultraviolete,
pentru uz medical, dispozitive de protecție pentru
degete, pentru uz medical, suporturi pentru
platfus, încălțăminte ortopedică, forceps, aparate
de dezinfectare pentru uz medical, inhalatoare,
injectoare pentru uz medical, instrumentare adecvate
utilizării de către chirurgi și doctori, pulverizatoare,
cuțite pentru uz chirurgical, măști folosite de
personalul medical, aparate de masaj, mănuși de
masaj, aparate și instrumente medicale, aparate
de alăptat, aparate de obstretică, suzete pentru
bebeluși, bețișoare pentru urechi, pulsometre, pompe
pentru uz medical, ferăstraie pentru uz chirurgical,
bisturie, foarfece pentru chirurgie, atele chirugicale,
stetoscoape, ciorapi elastici (chirurgie), ciorapi pentru
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varice, aparate și instrumente chirurgicale, materiale
de sutură, ace de sutură , seringi pentru injecții,
seringi pentru uz medical, termometre pentru uz
medical, fir de sutură chirurgical, pulverizatoare
pentru uz medical.
35 - Publicitate, Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrare comercială, lucrări
de birou, publicitate prin poștă, publicitate prin
corespondență directă, publicitate online pe o rețea
de computer, actualizarea materialelor publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, managementul
afacerilor și consultață de organizare, informații și
consiliere comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), demonstrații cu produse, distribuirea
materialelor publicitare, distribuirea de eșantioane,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, prezentarea de produse în
mediile de comunicare, pentru retail, marketing.

M 2015 00155 142505 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicid, cu
precădere: soluţie pe bază de sare marina pentru
desfacerea căilor respiratorii.
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
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didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri şi alţi
suporţi de înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, software pentru calculatoare,
extinctoare, cu precădere: cântare pentru copii.
10 - Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articole ortopedice, material de sutură, cu precădere:
suzete, tetine, biberoane, termometru de uz medical,
produse pentru bebeluşi, sterilizatoare, inele
gingivale, pompa pentru sân, nebulizatoare.
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, cu
precădere: umidificatoare.
25 - Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care servesc
la acoperirea capului, pantaloni pentru bebeluși,
bavete nu din hârtie, șorturi, bandane.
28 - Jocuri, jucării, Jocuri, jucării, articole de
gimnastică și sport necuprinse în alte clase,
decorațiuni pentru pomul de Crăciun, baloane
pentru jocuri, mingi pentru jocuri, gantere, bâte
pentru jocuri, cuburi (jocuri), jocuri pe tablă, boburi,
aparate de antrenament, jocuri de șah, table de șah,
păpuși, paturi de păpuși, haine de păpuși, biberoane
pentru păpuși, căsuțe de păpuși camere de păpuși,
dominouri, cotiere (articole de sport), extensoare,
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jocuri, aparate vpentru jocuri, discuri pentru jocuri, bile
pentru jocuri, puzzle, genunchere (articole de sport),
popice, dispozitive de antrenament pentru reabilitare,
jocuri cu inele, jucării, protecții (componente ale
costumelor de sport), ornamente pentru pomul
de Crăciun, cu excepția articolelor de iluminat și
produselor de cofetărie, jucării rotative pentru pătuțuri.
35 - Publicitate, Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrare comercială, lucrări
de birou, publicitate prin poștă, publicitate prin
corespondență directă, publicitate online pe o rețea
de computer, actualizarea materialelor publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, managementul
afacerilor și consultață de organizare, informații și
consiliere comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), demonstrații cu produse, distribuirea
materialelor publicitare, distribuirea de eșantioane,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, prezentarea de produse în
mediile de comunicare, pentru retail, marketing.

M 2019 07309 166356 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,, mezeluri, șuncă, cârnați.
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Tabel al mărcilor renunţate conform art.32

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
41

41

M 2012 01730 14/03/2012 LC CHIRIAC LUCIAN-
TEODOR, STR.
IALOMIŢEI NR. 1, JUD.
MUREŞ, TG. MUREŞ,
ROMANIA

3, 25,
33

M 2012 01736 14/03/2012 Love Affair HOLOGRAF
PRODUCTIONS SRL,
STR.ELEFTERIE
NR.26, SECTOR
5, BUCURESTI,
ROMANIA, ROMANIA

41

M 2012 01805 16/03/2012 BIO PAN S.C NEW ALBIF
GROUP SRL, STR.
NISIPULUI DE JOS
NR.5 , BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

11, 21,
35

M 2012 01844 19/03/2012 MNB BREAZU LIBERIU
TUDOR, STR.
DIONISIE LUPU
NR. 43, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 40,
41, 42

M 2012 01846 19/03/2012 NIVIN SC NIVIN
CONSTRUCT
INTERNATIONAL
SRL, STR. DRUMUL
ÎNTRE TARLALE
NR. 41D, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

5, 9, 35

M 2012 01857 20/03/2012 PITONY GUARD &
SECURITY

SC PITONY GUARD
SECURITY SRL, STR.
CĂLĂRAŞI NR. 366,
JUDEŢUL IALOMIŢA,
FETEŞTI, ROMANIA

37, 38,
39, 41,
45

M 2012 01524 08/03/2012 MACIU PICIU PIMD CAPITAL
LTD., BVI COMPANY
NUMBER 1863938,  
INSULELE VIRGINE
BRITANICE

M 2012 01525 08/03/2012 MACIU PICIU PIMD CAPITAL
LTD., BVI COMPANY
NUMBER 1863938,  
INSULELE VIRGINE
BRITANICE
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 01867 20/03/2012 HEALTHY COOKER S.C NEW ALBIF

GROUP SRL, STR.
NISIPULUI DE JOS
NR.5 , BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

11, 21,
35

M 2012 01882 20/03/2012 ELGEKA - FERFELIS SC ELGEKA
FERFELIS ROMANIA
SA, STR. DRUMUL
ÎNTRE TARLALE
150-158, ET. 2,
CAM. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032982,
ROMANIA

39

M 2012 01883 20/03/2012 POLINI SC ELGEKA
FERFELIS ROMANIA
SA, STR. DRUMUL
ÎNTRE TARLALE
150-158, ET. 2,
CAM. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032982,
ROMANIA

29, 30,
31, 39

M 2012 01906 21/03/2012 SV SCOALA VINULUI ORGANIZATIA
SOMELIERILOR DIN
ROMANIA 2011, STR.
VASILE LUCACIU
NR. 10, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

33

M 2012 01907 21/03/2012 OSR 2011 ORGANIZATIA
SOMELIERILOR DIN
ROMANIA 2011, STR.
VASILE LUCACIU
NR. 10, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

33

M 2012 01918 21/03/2012 MERCUR MINERVA
FAMILY CLUB Mamaia

SC MAREEA HOTELS
SRL, STR. AVRAM
IANCU BL. H1/D,
PARTER, JUDEŢUL
HUNEDOARA, DEVA,
ROMANIA

35, 36,
41, 44

M 2012 01934 22/03/2012 GPY FORCE
SERVICES

SC GPY FORCE
SERVICES SRL, STR.
ANGHEL DOGARU
NR. 46, BL. 4, SC. 1,
ET. 3, AP. 13, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

37, 39,
45
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 01945 22/03/2012 SPORT EXCHANGE.ro

24/7 - Pasionat
de sport, schimb
echipament

GRIGORIU RAYMOND
NICOLA, STR.
COLONEL CORNELIU
POPEIA NR.
18, SECTOR 5,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2012 01952 27/03/2012 MICHEL ANGELO
SECURITI

APREUTESEI
GABRIEL, STR. BOCA
TOADER NR. 6, SAT
GORUNI, JUD. IAŞI,
COMUNA TOMEŞTI,
707517, ROMANIA

45

M 2012 01973 22/03/2012 Solo Lemonade SC EXCLUSIVE
CLASS BRAND
SRL, STR. LÂNĂRIEI
NR. 93-95, ET. 2,
SPAŢIU 39, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

32, 35,
39

M 2012 01987 22/03/2012 ECOFACTURA BOABES DAN
MARIUS , B-DUL
UNIRII NR. 27, BL. 15,
AP. 35, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040103,
ROMANIA

7, 9,
35, 42

M 2012 01988 22/03/2012 SIMPLUS BOABES DAN
MARIUS , B-DUL
UNIRII NR. 27, BL. 15,
AP. 35, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040103,
ROMANIA

16, 35,
36, 41,
42

M 2012 02022 23/03/2012 doing business.ro SC INTERNATIONAL
BUSINESS
PROMOTION
SRL, STR. PROF.
ION BOGDAN
NR. 4-6, CAM. 1,
ET. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

42

M 2012 02032 26/03/2012 MARSOMATIC700 POPESCU MIHAI
COSMIN, STR.
EMANOIL CHINEZU
NR. 11, BL. H3, SC.
C, ET. 1, AP. 6, JUD.
DOLJ, CRAIOVA,
ROMANIA

41
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Reînnoirea înregistrării mărcii se operează începând cu ziua imediat următoare expirării
protecţiei în curs.

Subliniem încă o dată că nerespectarea acestor prevederi duce la decăderea titularului din drepturi
şi la disponibilizarea mărcii pentru a putea fi înregistrată de către alţi solicitanţi; prin aceasta, toate
investiţiile făcute de către titular pentru promovarea mărcii şi consolidarea poziţiei acesteia pe
piaţă pot fi iremediabil compromise.

Conform  art.  33,  alin.  4,  din  Legea  84/1998,  republicată,  la  cererea  titularului, 
înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei 
prevăzute  de  lege.  Cererea  de reînnoire  a  înregistrării  mărcii  poate  fi  făcută  înainte  de 
expirarea duratei în curs, dar nu maidevreme de 6 luni de la expirarea acestei durate.

Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistrării mărcii este datorată la data înregistrării
cererii, în cuantumul aplicabil la această dată; taxa poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la
expirarea duratei de protecţie în curs, dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata acestei taxe în
condiţiile prevăzute mai sus este sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.

Când înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului, OSIM înscrie 
în Registrul Naţional al Mărcilor menţiunea că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de 
la data expirării ultimei perioade de protecţie de 10 ani.

Taxele de reînnoire sunt următoarele:
1. Reînnoirea unei mărci individuale: (taxă achitată odată cu depunerea cererii):
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, marca fiind verbală alb/negru ...  584 LEI /120 EURO
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, 
  marca având elementul figurativ color ....................................................... 974 LEI /200 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau /şi servicii ..................... 243 LEI /  50 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având o grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior ............................................................... 146 LEI / 30 EURO
2.         Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare (taxă achitată odată cu depunerea

cererii):
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca fiind verbală sau având
  un element figurativ alb negru .................................................................. 1948 LEI /400 EURO
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca având 
  elementul figurativ color ......................................................................... 2435 LEI /500 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau/ şi servicii ...................... 292 LEI /   60 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior .................................................................. 80 LEI / 60 EURO
3.          Reînnoirea unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs (taxă achitată în termen

de 6 luni de la data expirării duratei de protecţie în curs): se achită taxele prevăzute la
punctele 1 şi 2, cu o majorare de 50%

4. Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii (odată cu depunerea
cererii de reînnoire a înregistrării mărcii) ........................................................243 LEI/ 50 EURO

10. TABEL CUPRINZÂND MĂRCILE 
CARE EXPIRĂ ÎN PERIOADA
01.09.2021-30.09.2021
ŞI URMEAZĂ A FI REÎNNOITE
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Tabel al mărcilor ce urmeaza să expire

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

012410 007468 20TH CENTURY FOX Fox Media LLC 08/09/2021

002588A 004603A KANEBO Kao Kabushiki Kaisha (also trading as
Kao Corporation)

08/09/2021

007422 025160 LIGHTS PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. 22/09/2021

012249 007421 TECHNICS PANASONIC CORPORATION 04/09/2021

012470 007501 VIDAL SASSOON The Procter & Gamble Company 11/09/2021

018264 025222 CASTROL LIMITED 04/09/2021

018265 025231 JUMBO CUBE PREPARADOS ALIMETICIOS SA, 05/09/2021

017398 025235 P MERCK SHARP & DOHME CORP. 05/09/2021

021295 025238 ALERT E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY

04/09/2021

018386 025239 MISTY BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC

05/09/2021

019275 025242 "ESPRIT" ESPRIT INTERNATIONAL 05/09/2021

019273 025240 DOLLAR RENT A CAR DOLLAR RENT A CAR, Inc. 05/09/2021

002581 004599 CARBORUNDUM CARBORUNDUM ELECTRITE AS 05/09/2021

017814 025244 "ALBERTO VO5" ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL,
INC.

06/09/2021

002585 004601 DODGE CHRYSLER GROUP LLC 08/09/2021

007151 005676 DITHANE INDOFIL INDUSTRIES
(NETHERLANDS) B.V.

10/09/2021

007153 005678 KARATHANE Dow AgroSciences LLC 10/09/2021

007207 005701 MULTISTIX BAYER HEALTH CARE LLC 10/09/2021

007152 005677 AMBERLITE ROHM AND HAAS COMPANY 10/09/2021

000496 006109 DELMONTE Del Monte Foods, Inc. 13/09/2021

012250 007422 LEVI STRAUSS & CO 14/09/2021

012546 007543 FORTUM Glaxo Group Limited 15/09/2021

017816 025292 WEIGHT WATCHERS Weight Watchers International, Inc. 16/09/2021

019282 025288 STANLEY BLACK & DECKER, INC 16/09/2021

019587 025282 ACCUPRO PARKE DAVIS & COMPANY LLC 17/09/2021

021003 025283 "MANNER VOGUE" CONDE NAST VERLAG GMBH 17/09/2021

019291 025331 "RELIFEX" MEDA AB 18/09/2021

019292 025332 "KYTRIL" F.HOFFMANN LA ROCHE AG 18/09/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

021898 025334 TIMENTIN Glaxo Group Limited 18/09/2021

012667 007602 EMPOL COGNIS IP MANAGEMENT GmbH 18/09/2021

000499 006111 CAMEL JAPAN TOBACCO INC 18/09/2021

017818 025306 PEPSI PEPSICO INC 20/09/2021

017686 025307 PEPSI PEPSICO, INC. 20/09/2021

002597 004605 LORD EXTRA ROTHMANS CIGARETTEN GMBH 22/09/2021

019370 025322 RAYBESTOS BPI Holdings International, Inc. 24/09/2021

018270 025326 MAXCEF BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY 24/09/2021

018271 025327 MAXIPIME BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY 24/09/2021

017821 025321 NEWCO NEWCO VALVES LLC 24/09/2021

018556 025366 PIACELABO MANDOM CORPORATION 25/09/2021

019295 025369 LUCIDO MANDOM CORPORATION 25/09/2021

019296 025370 "PUCELLE" MANDOM CORPORATION 25/09/2021

019297 025371 "PRODUCE" MANDOM CORPORATION 25/09/2021

021142 025372 GATSBY MANDOM CORPORATION JAPONIA 25/09/2021

019298 025373 "MANDOM" fig. MANDON CORPORATION 25/09/2021

019299 025374 "MANDOM" MANDOM CORPORATION 25/09/2021

019300 025375 "CHEMICAL BANK" JPMORGAN CHASE & CO. 25/09/2021

020602 025423 SOLVOPLANT SOCIETATEA COMERCIALA
"SOLVOPLANT" SRL

25/09/2021

000500 006112 TIMEX TIMEX GROUP USA, INC. 26/09/2021

002603 004607 REVLON REVLON (SUISSE) SA 28/09/2021

019307 025387 "BUCKS" PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. 30/09/2021

002618 004612 MICROGEL SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG 30/09/2021

002613 004610 BAXTER BAXTER INTERNATIONAL INC 30/09/2021

007210 005702 DOUBLEMINT WM WRIGLEY JR COMPANY 30/09/2021

007211 005703 KLEEN GUARD ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL,
INC.

30/09/2021

007317 005748 WM WRIGLEY JR COMPANY 30/09/2021

007316 005747 JUICY FRUIT WM WRIGLEY JR COMPANY 30/09/2021

049228 M 2001
04250

KANDY SC KANDIA DULCE SA 03/09/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

047821 M 2001
04268

LYRICA UPJOHN US 1 LLC 03/09/2021

048926 M 2001
04264

SPONDOR CP PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL CV

03/09/2021

047818 M 2001
04262

XETUXA IMCLONE LLC 03/09/2021

047819 M 2001
04263

FRAM FRAM GROUP IP LLC 03/09/2021

053596 M 2001
04267

BRILLIOR UPJOHN US 1 LLC 03/09/2021

049157 M 2001
04258

KIDS LAND CLUB SC IULIUS MANAGEMENT CENTER
SRL

03/09/2021

050413 M 2001
04278

ETNO PRODUCTION VASILE SILVIU PRIGOANĂ 04/09/2021

049434 M 2001
04277

ETNO VASILE SILVIU PRIGOANĂ 04/09/2021

050412 M 2001
04276

ETNO FM VASILE SILVIU PRIGOANĂ 04/09/2021

050377 M 2001
04275

ETNO TV VASILE SILVIU PRIGOANĂ 04/09/2021

050414 M 2001
04279

ETNO RECORD VASILE SILVIU PRIGOANĂ 04/09/2021

049566 M 2001
04284

ANTARES SC DLC MANAGEMENT SRL 04/09/2021

047761 M 2001
04293

BERGHAUS BERGHAUS LIMITED 05/09/2021

047967 M 2001
04295

SPINBRUSH CHURCH & DWIGHT CO INC 05/09/2021

047760 M 2001
04292

NOVA BRASILIA Koninklijke Douwe Egberts B.V. 05/09/2021

048769 M 2001
04296

MULTISOFT SC MULTISOFT SRL 05/09/2021

047803 M 2001
04309

SOFTSTEP LRC PRODUCTS LIMITED 06/09/2021

048244 M 2001
04323

COOL POINT AHT COOLING SYSTEMS GmbH 07/09/2021

048245 M 2001
04325

BRAIN AGING
INTERNATIONAL JOURNAL

Fundaţia ANA ASLAN INTERNATIONAL 07/09/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

053483 M 2001
04324

ANA ASLAN
INTERNATIONAL

ACADEMY OF AGING

Fundaţia ANA ASLAN INTERNATIONAL 07/09/2021

048246 M 2001
04327

BEST WESTERN BEST WESTERN INTERNATIONAL
INC

10/09/2021

049093 M 2001
04329

MAGAZIN ISTORIC FUNDATIA CULTURALA MAGAZIN
ISTORIC

10/09/2021

050037 M 2001
04331

ETNO TV VASILE SILVIU PRIGOANĂ 10/09/2021

048226 M 2001
04343

SC BETAK SA 10/09/2021

048762 M 2001
04342

BETAK SC BETAK SA 10/09/2021

049765 M 2001
04332

TV VASILE-SILVIU PRIGOANA 10/09/2021

048248 M 2001
04333

G SC PLASE PESCARESTI SA 10/09/2021

048228 M 2001
04348

ACHIEVEGLOBAL ACHIEVEGLOBAL INC 10/09/2021

048222 M 2001
04337

HOMER BELLES MARKS LTD 10/09/2021

048224 M 2001
04340

ANDUŢU S.C. ANDUTU DISTRIBUTION S.R.L. 10/09/2021

048229 M 2001
04349

ACHIEVEGLOBAL ACHIEVEGLOBAL INC 10/09/2021

048227 M 2001
04347

SARASA ZEBRA CO LTD 10/09/2021

047794 M 2001
04113

SUZOTRIL SC MEDUMAN SA 11/09/2021

047795 M 2001
04114

PLOPISAN SC MEDUMAN SA 11/09/2021

047296 M 2001
03058

SITUAŢIA INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

050407 M 2001
03056

EUROPEAN BEER INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

047790 M 2001
04110

AFTOLIZOL SC MEDUMAN SA 11/09/2021

050406 M 2001
03055

ENJOY INTERMARK S.R.L. 11/09/2021
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

051963 M 2001
03057

NAŢIONAL NTV INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

047876 M 2001
04111

ASCATRIX SC MEDUMAN SA 11/09/2021

050131 M 2001
04365

PRENS BYBLOS EUROPE TRADING SRL 11/09/2021

050447 M 2001
04369

CADUET PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC 11/09/2021

054514 M 2001
04374

ACTIV ICE SC CORGAM SRL 11/09/2021

050067 M 2001
02650

CRISTY INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

048515 M 2001
04354

ANTREFRIG HAMÉ S.R.O. 11/09/2021

050068 M 2001
02651

PATTY INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

047740 M 2001
02652

SALY INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

050069 M 2001
02653

MANNY INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

048116 M 2001
02658

DIDA INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

048100 M 2001
02660

PADDY INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

050070 M 2001
02661

TIMY INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

048101 M 2001
02662

JODY INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

050071 M 2001
02663

FLIPPY INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

048102 M 2001
02664

HANNY INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

048103 M 2001
02665

HOLLY INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

050072 M 2001
02667

DOLLY INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

050073 M 2001
02668

BODO INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

049508 M 2001
02669

BOBI INTERMARK S.R.L. 11/09/2021
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Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

049509 M 2001
02670

RONY INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

050074 M 2001
02671

BABA INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

050063 M 2001
02649

NIVI INTERMARK S.R.L. 11/09/2021

048600 M 2001
04377

REVISTA NAŢIONALĂ DE
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

CALUSCHI CEZAR FLORENTIN 12/09/2021

048332 M 2001
04376

OSC AGENTIA OSC S.R.L. 12/09/2021

047825 M 2001
04383

RISC COMMANDER SC JUNO SRL 12/09/2021

047826 M 2001
04388

ANHEUSER BUSCH BUD ANHEUSER-BUSCH, LLC 12/09/2021

047663 M 2001
04380

CIP ALKA GLOBAL Ltd. 12/09/2021

047659 M 2001
04379

DR KRANTZ ALKA GLOBAL Ltd. 12/09/2021

050748 M 2001
04400

SC HIDROJET SA 13/09/2021

047762 M 2001
04403

2 NA FARM SC 2 NA FARM SRL 13/09/2021

048952 M 2001
04417

ACTIVA INVICTA WATCH COMPANY OF
AMERICA INC.

14/09/2021

048119 M 2001
04413

COCO BELLE S.C. LA TARARO S.R.L. 14/09/2021

048325 M 2001
04414

BĂRĂGAN SC ALCOPROD SERVICE SA 14/09/2021

047949 M 2001
04424

DACIA COLOR ROAD SOCIETATEA COMERCIALA
AUTOMOBILE DACIA SA

17/09/2021

047948 M 2001
04419

DACIA ORIGINAL SOCIETATEA COMERCIALA
AUTOMOBILE DACIA SA

17/09/2021

047950 M 2001
04425

DACIA COLOR CITY SOCIETATEA COMERCIALA
AUTOMOBILE DACIA SA

17/09/2021

047951 M 2001
04426

DACIA COLOR FORMULA SOCIETATEA COMERCIALA
AUTOMOBILE DACIA SA

17/09/2021

048403 M 2001
04421

DACIA PIESE SOCIETATEA COMERCIALA
AUTOMOBILE DACIA SA

17/09/2021

047903 M 2001
04431

B CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 17/09/2021
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048948 M 2001
04433

PLATINIUM SC ROMANEL INTERNATIONAL
GROUP SA

17/09/2021

047953 M 2001
04429

DIUREX SC TERAPIA SA 17/09/2021

048028 M 2001
04436

PERFORMANŢĂ PRIN
PROFESIONALISM !

SC AEROSTAR SA 17/09/2021

047902 M 2001
04430

NGF CONSTRUCT SC NGF CONSTRUCT SRL 17/09/2021

051698 M 2001
04452

ROOLSY GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A. 18/09/2021

052346 M 2001
04455

BARTENDER'S PREMIER SC PRINCIPAL COMPANY SA 18/09/2021

048360 M 2001
04462

RANOLIP SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LIMITED

18/09/2021

048855 M 2001
04464

ROMCAB SC ROMCAB SA 18/09/2021

051835 M 2001
04468

THERMOFIL SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD 18/09/2021

048131 M 2001
04475

GINTARA SC MOTEL SHOP IMPORT EXPORT
DUMITRU SRL

19/09/2021

048136 M 2001
04487

SZUPER SC STELIUS ZRt. 19/09/2021

048134 M 2001
04483

HORTICONS FABKA GROUP SRL 19/09/2021

047930 M 2001
04499

DINERS CLUB
INTERNATIONAL

DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD 20/09/2021

047905 M 2001
04506

VENOFIT SC TIS FARMACEUTIC SA 21/09/2021

047904 M 2001
04505

CICATRIZIN SC TIS FARMACEUTIC SA 21/09/2021

047933 M 2001
04510

REDOSAN SC TELLURIUM CHEMICAL CO SRL 21/09/2021

047934 M 2001
04512

CLORTELL SC TELLURIUM CHEMICAL CO SRL 21/09/2021

047978 M 2001
04518

CONSTANTZA PORT COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR
MARITIME CONSTANTA SA

21/09/2021

047936 M 2001
04514

LONDON DAIRY LONDON DAIRY COMPANY LIMITED 21/09/2021
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049440 M 2001
04526

TITAN TITAN CEMENT COMPANY SA 24/09/2021

048156 M 2001
04534

YOUR SAFETY IS
OUR BUSINESS

SC PRIMATECH SRL 24/09/2021

049788 M 2001
04532

PRIMATECH SC PRIMATECH SRL 24/09/2021

048155 M 2001
04533

ELECTRIM TECH INC SC PRIMATECH SRL 24/09/2021

049484 M 2001
04535

PIZZA 5 COLŢURI SC PIZZA 5 COLTURI SRL 24/09/2021

048137 M 2001
04536

DRYFLO YIUYEUNG INTERNATIONAL S.R.L 25/09/2021

047996 M 2001
04541

OXARA SHIRE CANADA INC. 25/09/2021

048126 M 2001
04537

PIU GUSTO MAI
GUSTOS, MAI ARĂTOS!

BOGDAN STANCA 25/09/2021

048166 M 2001
04538

COCO RICO UNDE MAI
PUI CĂ-I ŞI GUSTOS

BOGDAN STANCA 25/09/2021

048167 M 2001
04545

INTELSAT LICENSE HOLDINGS LLC 25/09/2021

048168 M 2001
04546

INTELSAT INTELSAT LICENSE HOLDINGS LLC 25/09/2021

048128 M 2001
04548

MEDICAL BUSINESS SC N&I MEDICAL ADVERTISING SRL 25/09/2021

050427 M 2001
04566

ECONOMAT UN BINE
CARE VI SE CUVINE

*SC MUNTENIA SA* 26/09/2021

048376 M 2001
04553

PREMIAT SC CRAMELE HALEWOOD SA 26/09/2021

048042 M 2001
04567

KIMBERLY CLARK KIMBERLY - CLARK WORLDWIDE
INC.

26/09/2021

048046 M 2001
04571

LITTLE PEOPLE MATTEL INC 26/09/2021

048047 M 2001
04572

VSL#3 ACTIAL FARMACEUTICA S.R.L. 26/09/2021

049304 M 2001
04573

COMPANION Arysta LifeScience North America, LLC 26/09/2021

048416 M 2001
04604

RBC INSURANCE ROYAL BANK OF CANADA 27/09/2021

048099 M 2001
04602

AVANDAMET SMITHKLINE BEECHAM (CORK)
LIMITED

27/09/2021
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049917 M 2001
04612

STAR FOODS
CHOCO BALLS

SC STAR FOODS EM SRL 27/09/2021

049918 M 2001
04613

STAR FOODS SNACKS SC STAR FOODS EM SRL 27/09/2021

048091 M 2001
04594

ZARLINK SEMICONDUCTOR INC 27/09/2021

049915 M 2001
04610

STAR FOODS WAVES SC STAR FOODS EM SRL 27/09/2021

048092 M 2001
04595

REDSTAR VODKA COMBIVRA S.A. 27/09/2021

048084 M 2001
04585

MED NET SC HOSPITAL SERVICE SYSTEM SRL 27/09/2021

049790 M 2001
04587

MEDIAPRO
INTERNATIONAL

CME MEDIA PRO B.V. 27/09/2021

047938 M 2001
04623

UPS FREIGHT SERVICES UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA INC

28/09/2021

117575 M 2011
06246

SEYTOUR
MEDICAL TOURISM

SC SEYTOUR SRL 01/09/2021

117694 M 2011
06225

SUCEAVA Clasic Bere
blondă pasteurizată

SC BERMAS SA 01/09/2021

117576 M 2011
06247

seytour international
corporation

SC SEYTOUR SRL 01/09/2021

117695 M 2011
06226

BERMAS Bere
blondă pasteurizată

SC BERMAS SA 01/09/2021

117693 M 2011
06228

CĂLIMANI Bere
blondă pasteurizată

SC BERMAS SA 01/09/2021

120022 M 2011
06236

HEIDI CHOCOWORLD SC HEIDI CHOCOLAT SA 01/09/2021

117721 M 2011
06240

StyleReport.ro The
Best Things in Life

SC HOTNEWS.RO SRL
SC REFERENCE MEDIA SRL

01/09/2021

124312 M 2011
06237

RETEAUA PRIVATA
DE SANATATE

CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 01/09/2021

117960 M 2011
06230

VERDONA mai
verde, mai proaspat

SIGNUM AGRO CONSULTING SRL 01/09/2021

125255 M 2011
06239

CRIS-TIM Vitality SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 01/09/2021

122431 M 2011
06244

...papagalul de aur... VICTOR LUPU 01/09/2021

142513 M 2011
06242

ORADEA SHOPPING
CITY fun for you

SC SHOPPING CENTER HOLDING
SRL

01/09/2021
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123570 M 2011
06245

...floarea de aur... VICTOR LUPU 01/09/2021

122430 M 2011
06243

...samanta de aur... VICTOR LUPU 01/09/2021

116786 M 2011
05944

SECURITY
GUARD EXPLOZIV

SC SECURITY GUARD EXPLOZIV SRL 01/09/2021

123429 M 2011
06248

G GARANT SC EVE GARANT SRL 02/09/2021

118204 M 2011
06191

MARCVAL SC MARCVAL SRL 02/09/2021

139344 M 2011
06254

MY LITTLE FROGGY NORIEL IMPEX SRL 02/09/2021

128176 M 2011
06258

CITY GRILL ORGANIC SC CAFE IBERICA SRL 02/09/2021

117798 M 2011
06251

LEOTEC ALAA ALRIHANI DIT TALLAJ 02/09/2021

118095 M 2011
06256

phgarden.ro SC IGRI CONSULTING SRL 02/09/2021

151470 M 2011
06249

Meniu Tradiţional SC NORDIC IMPORT EXPORT CO
SRL

02/09/2021

117338 M 2011
06259

BALNIŞ SC BALNIS BRADESTI SRL 02/09/2021

120314 M 2011
06262

CLUBUL
MATEMATICIENILOR

SC GRUPUL EDITORIAL ART SRL 02/09/2021

118096 M 2011
06260

DAILIES MEGA DISPOSABLES SA 02/09/2021

139343 M 2011
06253

FROGGY FROG NORIEL IMPEX SRL 02/09/2021

117876 M 2011
04670

Sanlacta puritatea
laptelui zi de zi

SC SANLACTA SRL 02/09/2021

117878 M 2011
04672

SC SANLACTA SA 02/09/2021

117458 M 2011
05278

REVERTO SC REVERTO SRL 05/09/2021

169451 M 2011
06294

HEDUFLEX SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169440 M 2011
06283

CARBOCORD SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169452 M 2011
06296

NAFTREX SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021
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169453 M 2011
06297

MILKCORD SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169441 M 2011
06284

NIPLAFLEX SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169454 M 2011
06298

CARBOFLAT SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169455 M 2011
06299

TUBIMAR SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169456 M 2011
06300

SOLVOFORM SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169450 M 2011
06293

AGRIFLAT SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169442 M 2011
06285

CAVOCORD SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

119420 M 2011
06307

TAPLEO ASTRAZENECA UK LIMITED 05/09/2021

169443 M 2011
06286

ARIAFORM SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169444 M 2011
06287

TURBOFLEX SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

117722 M 2011
06313

PARTNER PROTECT
SECURITY

SC PARTNER PROTECT SECURITY
SRL

05/09/2021

169445 M 2011
06288

TAMBURI SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169431 M 2011
06273

INDUCORD SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169432 M 2011
06274

NUTRIX SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169446 M 2011
06289

SILOCORD SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169447 M 2011
06290

INDUFORM SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169433 M 2011
06275

ARIACORD SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169434 M 2011
06276

BETONCORD SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169435 M 2011
06277

SPRAYFIRE SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169436 M 2011
06278

TRICOTECH SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021
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124886 M 2011
06304

ELITE SPECIAL SECURITY SC ELITE SECURITY SPECIAL SRL 05/09/2021

169448 M 2011
06291

PYROFLAT SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169449 M 2011
06292

SILOFLAT SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

142577 M 2011
06306

am aleea media media
planning & buying

SC ALEEA MEDIA SRL 05/09/2021

169437 M 2011
06279

TURBOCORD SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

169438 M 2011
06281

LAVAFORM SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

131882 M 2011
06309

Crama Basilescu GOLEM SC LA VIE SRL 05/09/2021

118392 M 2011
06314

proVisual pentru
lumina ochilor tai

SC AFFAIR INVEST SRL 05/09/2021

117792 M 2011
06315

De Singureni PIPEREA GHEORGHE 05/09/2021

118537 M 2011
06308

FAIRSOLVE SC FAIRSOLVE WORLDWIDE SRL 05/09/2021

169439 M 2011
06282

VAPORCORD SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

116634 M 2011
06270

Toldi on-line MUNICIPIUL SALONTA 05/09/2021

117674 M 2011
06271

Misiune pentru Sănătate Reckitt & Colman (Overseas) Health
Limited

05/09/2021

169430 M 2011
06272

SUPER AIR SC BAGGERMAN BV SRL 05/09/2021

117756 M 2011
06319

GASESTE-MI FAMILIA SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

06/09/2021

165423 M 2011
06330

PRISACA TRANSILVANA PRISACA TRANSILVANIA SRL 06/09/2021

118251 M 2011
06320

FAMILY FILM CABINET DE AVOCAT ANDREI
NICOLESCU

06/09/2021

117238 M 2011
06324

Alpha Eurobank ALPHA BANK ROMANIA SA 06/09/2021

118599 M 2011
06327

SAVANA ANTICO FABRYO CORPORATION SRL 06/09/2021

126828 M 2011
06328

SAVANA SIDEF FABRYO CORPORATION SRL 06/09/2021
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123234 M 2011
06339

îndesata SC MARATHON DISTRIBUTION
GROUP SRL

07/09/2021

171808 M 2011
06340

Cildro PlyWood SC CILDRO PLYWOOD SRL 07/09/2021

117851 M 2011
06332

Dolcini SC PROFI ROM FOOD SRL 07/09/2021

118869 M 2011
06354

Oxigen GALL NELSON EMANUEL 07/09/2021

121028 M 2011
06333

KIDEX SC ROMEXPO SA 07/09/2021

117879 M 2011
06347

DECORIX SC INAD GENERAL GROUP SRL 07/09/2021

118097 M 2011
06334

F Pod, podul lui Fintescu CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA
S.R.L.

07/09/2021

117690 M 2011
06353

Leaua & Asociaţii LEAUA & ASOCIATII SOCIETATE
CIVILA PROFESIONALA

07/09/2021

117339 M 2011
06355

BALBET SC BALBET BRADESTI SA 07/09/2021

117979 M 2011
06343

CIUCAŞ - BEREA
FAVORITĂ A NATURII

SC URSUS BREWERIES SA 07/09/2021

118984 M 2011
06335

OMIDY SC FREDS SWIM DISTRIBUTION SRL 07/09/2021

117896 M 2011
06344

CIUCAŞ - INGREDIENTE
NATURALE PURE

SC URSUS BREWERIES SA 07/09/2021

119421 M 2011
06345

MEGAXIBIN NOVARTIS AG 07/09/2021

118538 M 2011
06336

Romania's Airplay Chart P7S1 RADIO HOLDING SRL 07/09/2021

117996 M 2011
06361

RAINBOW RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC. (A
MINNESOTA CORPORATION)

07/09/2021

117961 M 2011
06337

RITMUL CASEI TALE BABEL COMMUNICATIONS SRL 07/09/2021

117831 M 2011
06357

MEGASUPERMIN SC MEGASUPERMIN SRL 07/09/2021

120815 M 2011
06351

BSA FUN GROUP The
best things in town! Enjoy it!

SC BSA FUNGROUP SRL 07/09/2021

117997 M 2011
06362

RAINBOW PLAY SYSTEMS,
INC. FINE RESIDENTIAL

PLAY EQUIPMENT

RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC. (A
MINNESOTA CORPORATION)

07/09/2021
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121540 M 2011
06358

GLICOSTABIL SC MEGASUPERMIN SRL 07/09/2021

119060 M 2011
06352

Ninotto FILIPCIUC NICOLETA 07/09/2021

118689 M 2011
06338

dospita bavareză SC MARATHON DISTRIBUTION
GROUP SRL

07/09/2021

117136 M 2011
06364

LAHOT BOMPA DAN MARIUS 07/09/2021

117441 M 2011
05972

TRUMAN CONSULTANTS SC TRUMAN CONSULTANTS SRL 07/09/2021

117396 M 2011
06231

H A HOTEL ALUTUS
RÂMNICU VÂLCEA

SC UZINA MECANICA RAMNICU
VALCEA SA

08/09/2021

116918 M 2011
06397

Un reper de încredere Societatea Publică pe Acţiuni Gazprom
Neft (Gazprom Neft S.A. (PJSC))

08/09/2021

117435 M 2011
06394

adservio social innovation SC ADSERVIO CENTER SRL 08/09/2021

116919 M 2011
06398

Impreuna la drum Societatea Publică pe Acţiuni Gazprom
Neft (Gazprom Neft S.A. (PJSC)

08/09/2021

119061 M 2011
06399

IMPACT LEROY MERLIN ROMANIA SRL 08/09/2021

131692 M 2011
06368

RALY & RADU SECURITY RALY & RADU SECURITY S.R.L. 08/09/2021

117513 M 2011
06383

CREDITERIA BCR BANCA COMERCIALA ROMANA SA 08/09/2021

123768 M 2011
06369

KING TOX AHMAD SAAD 08/09/2021

117397 M 2011
06370

KING TOP AHMAD SAAD 08/09/2021

116661 M 2011
06375

DELTA PLAST HOLDING SC DELTA PLAST HOLDING SRL 08/09/2021

117480 M 2011
06384

Crystal Ines CRISTAL INES SRL 08/09/2021

118393 M 2011
06371

AL Dente Restaurant
Pizza & Paste

SC ABSOLUT STIL FOOD SRL 08/09/2021

128983 M 2011
06391

Lara BabySoft TOP LAND EXIM SRL 08/09/2021

128426 M 2011
06373

100% MIERE NATURALĂ
DE LA MOŞ COSTACHE

CAZACU MARIUS IONUT 08/09/2021

118098 M 2011
06372

BRIO SC ROMMAC TRADE SRL 08/09/2021
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117667 M 2011
06393

SUPER ECONOMII ZI DE ZI SC MCDONALD'S ROMANIA SRL 08/09/2021

145289 M 2011
06386

MaxiMag SC ZDROVIT ROMANIA SRL 08/09/2021

127290 M 2011
06387

WEICHENAGEL SC TIENDA INTERNATIONAL SRL 08/09/2021

118690 M 2011
06381

SILVER STAR SC ADN PURCHASING SRL 08/09/2021

117478 M 2011
06388

EURONĂGEL SC TIENDA INTERNATIONAL SRL 08/09/2021

118600 M 2011
06380

SANTA MORA OCHIANA IULIAN
OCHIANA LILIANA-GEORGETA
CROITORIU VICA

08/09/2021

116660 M 2011
06374

DELTA PLUS TRADING SC DELTA PLUS TRADING SRL 08/09/2021

117630 M 2011
06412

Orezul familiei tale
CORONIŢA Orez

AGRANA ROMANIA S.R.L. 09/09/2021

117776 M 2011
06414

MANI, INC. SC SPECTRA VISION SRL 09/09/2021

117777 M 2011
06415

Hanita Lenses SC SPECTRA VISION SRL 09/09/2021

117367 M 2011
06417

AQUARIUS SC CALCARUL SA 09/09/2021

117137 M 2011
06420

KOOK SC PROFI ROM FOOD SRL 09/09/2021

127553 M 2011
06421

ALEA ARAMIS GLOBAL SRL 09/09/2021

117443 M 2011
06424

DermaLife.CLINICĂ DE
DERMATOLOGIE ESTETICĂ

SC MEDLIFE SA 09/09/2021

117430 M 2011
06411

CRAMELE TUTOVEI SC AGROCOMPLEX BARLAD SA 09/09/2021

117635 M 2011
06425

LERETAN LABORMED PHARMA SA 09/09/2021

118870 M 2011
06405

DESTINE SC DESTINE BROKER DE
ASIGURARE SRL

09/09/2021

118036 M 2011
06408

S E T PLINTE & PROFILE SC SET PROD COM SRL 09/09/2021

118394 M 2011
06385

dectro ROMANIA a division
of ITACO INTERNATIONAL

SC ITACO INTERNATIONAL SRL 09/09/2021
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142311 M 2011
05911

BIBLIOTECA
JUDEŢEANĂ TIMIŞ

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ TIMIŞ 09/09/2021

118938 M 2011
06410

C&D MAT C&D MAT SRL 12/09/2021

117318 M 2011
06426

EIFEL DENT EIFEL DENT SRL 12/09/2021

125258 M 2011
06441

CRIS-TIM ULTIMA
BARIERĂ DE PROTECŢIE

PROASPĂT SIGUR

SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 12/09/2021

125259 M 2011
06442

CRIS-TIM Pentru familia ta! SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 12/09/2021

117340 M 2011
06427

SPI SC SECPRAL PRO INSTALATII SRL 12/09/2021

125257 M 2011
06443

CRIS-TIM PENTRU
FAMILIA TA!

SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 12/09/2021

118917 M 2011
06429

GEMELLI SC BELL PYTAR SRL 12/09/2021

125256 M 2011
06444

ULTIMA BARIERĂ
DE PROTECŢIE

SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 12/09/2021

133274 M 2011
06430

MONTINI OPTICAL NETWORK SRL 12/09/2021

117704 M 2011
06435

ciokix SC CIOCHIU MEDIA SRL 12/09/2021

119188 M 2011
06445

WatchShop Magazin
online cu ceasuri originale

HCV INTERNATIONAL SRL 12/09/2021

118099 M 2011
06446

Centrul de Diagnostic
şi Tratament ProVita

CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI
TRATAMENT PROVITA SRL

12/09/2021

118037 M 2011
06434

Monesse SC PROFICORP SRL 12/09/2021

117341 M 2011
06428

SECPRAL PRO SC SECPRAL PRO INSTALATII SRL 12/09/2021

116748 M 2011
06341

Alex COMPLEX TURISTIC OLAR DELIA CARMEN 12/09/2021

127545 M 2011
06439

deagata AGRIRO SRL 12/09/2021

117342 M 2011
06432

novel SC TODAY ADVERTISING SRL 12/09/2021

118691 M 2011
06438

Chairry Chairs and More SC ELYSEE IMPEX SRL 12/09/2021
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117698 M 2011
06437

Palet SC ROLLY'S EXIM TRADE SRL 12/09/2021

125171 M 2011
06452

CONFORT FURNITURE CONFORT IMPEX SRL 13/09/2021

117567 M 2011
06447

Miss - Sibiu LUCA T. ADRIANA INTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

13/09/2021

121457 M 2011
06436

CENTRUL MEDICAL
CASA NOASTRA Casa
noastră Casa ta Avem
grijă de sănătatea ta

SC CENTRUL MEDICAL CASA
NOASTRA

13/09/2021

118100 M 2011
06448

H TV BLAJUT VIOREL IONEL 13/09/2021

118871 M 2011
06456

TRILEX SC TRILEX CONSULTING SRL 13/09/2021

117750 M 2011
06459

EVOLUTION SECURITY S.C. EVOLUTION SECURITY S.R.L. 13/09/2021

119832 M 2011
06460

YLLO PALADE ALINA FLORENTINA 13/09/2021

118101 M 2011
06450

SMART SC EGEROM PRODUCTION SA 13/09/2021

117761 M 2011
06451

CORABIA PITICILOR SC MAT & PHIL CONCEPT SRL 13/09/2021

117724 M 2011
06468

PeApa.ro SC PEAPA.RO HOINAR SRL 14/09/2021

117666 M 2011
06461

SPECTRA VISION SC SPECTRA VISION SRL 14/09/2021

118038 M 2011
06476

Sub semnul intrebarii SC B1 TV CHANNEL SRL 14/09/2021

117728 M 2011
06462

CRIMAN SANDU CRISTIAN 14/09/2021

118102 M 2011
06475

COLECŢIA FB FAST BOOK SC EDITURA DIANA SRL 14/09/2021

118395 M 2011
06477

NETERGY DUMITRICA ANDREI 14/09/2021

144158 M 2011
06478

Le Courant Jouridique CHIRIAC LUCIAN-TEODOR 14/09/2021

117999 M 2011
06464

GOLDEN GRAIN SC SATTVA GROUP SRL 14/09/2021

142439 M 2011
06479

Juridical Current CHIRIAC LUCIAN-TEODOR 14/09/2021
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117833 M 2011
06473

GOLDENKISS SC GOLDEN HERBS SRL 14/09/2021

118692 M 2011
06480

PRO IURE CHIRIAC LUCIAN-TEODOR 14/09/2021

118000 M 2011
06465

GET SLIM Such
a slim way of life!

SC SATTVA GROUP SRL 14/09/2021

117852 M 2011
06481

MOARA "DÎMBOVIŢA" SC MOARA DIMBOVITA SRL 14/09/2021

118601 M 2011
06484

PHILL playground
& restaurant

SC PHONID HOLDINGS LTD 14/09/2021

118001 M 2011
06467

Mr. Carrot SC SATTVA GROUP SRL 14/09/2021

117457 M 2011
06486

SC CESIRO HOUSE ALL SRL 14/09/2021

119189 M 2011
06485

EARTH FOOD RADULESCU LAURA ROXANA 14/09/2021

118329 M 2011
06503

CASA SELECT NICOLAE-DRAGOS CORCOVEANU 15/09/2021

117368 M 2011
06502

LUADO CHOCOLATE SC LUADO CHOCOLATE SRL 15/09/2021

117353 M 2011
06493

S SORELI SC SORELI GROUP SRL 15/09/2021

117671 M 2011
06506

Wartix SC PROFIPET COM SRL 15/09/2021

117398 M 2011
06489

ECI AHMAD SAAD 15/09/2021

118254 M 2011
06507

GRAND' OR SC HEIDI CHOCOLAT SA 15/09/2021

117399 M 2011
06490

GARDEN AHMAD SAAD 15/09/2021

119062 M 2011
06508

MILLI GOOD MORNING FrieslandCampina Nederland B.V. 15/09/2021

116772 M 2011
06509

Tabiet PREMII LA PACHET JT INTERNATIONAL SA 15/09/2021

117980 M 2011
06495

Acces la Viaţă SC OMV PETROM SA 15/09/2021

117853 M 2011
06519

CRAMA BLUM DINASTIE SC ODOBESTI VINEX SRL 15/09/2021

118252 M 2011
06491

MIRALON SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

15/09/2021
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126758 M 2011
06496

Festivalul de muzica
clasica "MUZICASTEL"

ASOCIATIA CULTURALA DEVART 15/09/2021

117696 M 2011
06517

MAXPAL AVEM GRIJĂ
DE BIROUL TĂU

SC MAXPAL SRL 15/09/2021

116154 M 2011
06497

ORDA OFICIUL
ROMÂN PENTRU

DREPTURILE DE AUTOR

OFICIUL ROMAN PENTRU
DREPTURILE DE AUTOR

15/09/2021

117855 M 2011
06521

CRAMA BLUM SC ODOBESTI VINEX SRL 15/09/2021

118103 M 2011
06501

ASCIR ASOCIATIA
SPECIALISTILOR

IN CAZANE SI
INSTALATII DE RIDICAT

DRAGOMIR TRAIAN GHEORGHE 15/09/2021

117854 M 2011
06520

CRĂCIUNA SC ODOBESTI VINEX SRL 15/09/2021

119652 M 2011
06518

officestuff.ro SC MAXPAL SRL 15/09/2021

118253 M 2011
06492

LONCOLOR ULTRA MAX SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

15/09/2021

117196 M 2011
06367

AMA RO SIMONCA LAURENŢIU 15/09/2021

117923 M 2011
06151

S SIGOB SECURITY
SIGURANTA OBIECTIVELOR

SIGOB SECURITY SRL 15/09/2021

127805 M 2013
00452

MAGNIFICA INTESA SANPAOLO S.P.A. 15/09/2021

116765 M 2011
06376

Recagnac Nicola SC SANTIB SRL 16/09/2021

118039 M 2011
06532

SC NEGRO 2000 SRL 16/09/2021

117856 M 2011
06533

DINASTIE SC ODOBESTI VINEX SRL 16/09/2021

119499 M 2011
06534

DOMAROM GAS SC DOMAROM STAR SRL 16/09/2021

118003 M 2011
06535

gigi SC RIOMATEX SRL 16/09/2021

117962 M 2011
06522

LB SC LIBRA INTERNET BANK SA 16/09/2021

117963 M 2011
06523

LIBRA INTERNET BANK SC LIBRA INTERNET BANK SA 16/09/2021

118004 M 2011
06536

FEDEX.SOLUTIONS
THAT MATTER

FEDERAL EXPRESS CORPORATION 16/09/2021
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117788 M 2011
06537

OTTOMAN SECRETS AHMAD SAAD 16/09/2021

117787 M 2011
06538

AIR KING AHMAD SAAD 16/09/2021

117786 M 2011
06539

AIR MEGA ALTINCI ZIYAT 16/09/2021

121170 M 2011
06529

CREATIVE MONKEYZ SC SYNAPSE BLAZE SRL 16/09/2021

117785 M 2011
06540

EMBLAZE AHMAD SAAD 16/09/2021

122190 M 2011
06526

Restaurant Pensiune
Pizzerie TAORMINA

SC ONE BLOW SRL 16/09/2021

118540 M 2011
06527

Just in Time
PREMIER BUSINESS

SC LTHD CORPORATION SRL 16/09/2021

118541 M 2011
06541

HOUSE ALL ION MADALIN SEBASTIAN 16/09/2021

142460 M 2011
06498

CLASS TV SC CLAS MEDIA SRL 16/09/2021

117672 M 2011
06494

ORADEŞTIRI.RO BACANU HOREA - GEORGE 16/09/2021

117699 M 2011
06471

Plaisir SC ROLLY'S EXIM TRADE SRL 16/09/2021

117859 M 2011
06556

PERFECT SC PERFECT LIAISON SRL 19/09/2021

118872 M 2011
06558

SĂPTĂMÂNA GUSTULUI DOBRE DANIEL IONICA 19/09/2021

118006 M 2011
06582

HumanInvest Leadership
Cultural Change Teams

SC HUMAN INVEST SRL 19/09/2021

117715 M 2011
06554

AUTOOPERA SOCIETATEA COOPERATIVA
MESTESUGAREASCA
AUTOTEHNOCONSTRUCT

19/09/2021

121685 M 2011
06549

A & M ALVAREZ & MARSAL HOLDINGS, LLC 19/09/2021

118005 M 2011
06581

TERMALUM spa SC PROMPT SA 19/09/2021

120023 M 2011
06545

VANGUARD
SECURITY SERVICES

SC VANGUARD SECURITY SERVICES
SRL

19/09/2021

118396 M 2011
06546

O'GREEN SC SERPICO TRADING SRL 19/09/2021
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119797 M 2011
06579

LeonFilip SC FILIP D IMPEX SRL 19/09/2021

117857 M 2011
06551

M.G.S. MINERAL
GRUP SECURITY

MINERAL GRUP SECURITY SRL 19/09/2021

120559 M 2011
06547

fresh Kebab MERARU STELIAN 19/09/2021

117858 M 2011
06553

TP SC TRANSPORT PUBLIC SA 19/09/2021

118330 M 2011
06575

OZON High Quality TOP LAND EXIM SRL 19/09/2021

118542 M 2011
06583

Grupul de Comunicare
prin Excelenta PRAEMIUM

NEGRU MAGDALENA - CRISTIANA 19/09/2021

117716 M 2011
06555

AUTO OPERA SOCIETATEA COOPERATIVA
MESTESUGAREASCA
AUTOTEHNOCONSTRUCT

19/09/2021

117224 M 2011
06359

FR Forţa Românească TANE DANIEL 19/09/2021

118979 M 2011
06433

IL SPAZIO
orizonturi interioare

AGOPIAN CATALIN 19/09/2021

117832 M 2011
06360

Pagina Politica TANE DANIEL 19/09/2021

120764 M 2011
06561

Naturalis inteligenţa naturii FILDAS TRADING SRL 20/09/2021

119063 M 2011
06562

Naturalis inteligenţa
naturii Ginkgo Biloba

FILDAS TRADING SRL 20/09/2021

120766 M 2011
06570

Naturalis Inteligenta
Naturii Bil-Ex

FILDAS TRADING SRL 20/09/2021

120767 M 2011
06571

Naturalis Inteligenta
Naturii Efi-Digest

FILDAS TRADING SRL 20/09/2021

119069 M 2011
06572

Naturalis Inteligenta Naturii
Calciu Magneziu Zinc

FILDAS TRADING SRL 20/09/2021

119064 M 2011
06563

Naturalis inteligenţa
naturii Vitamina E

FILDAS TRADING SRL 20/09/2021

118695 M 2011
06573

Naturalis Inteligenta
Naturii Vitamina C

FILDAS TRADING SRL 20/09/2021

120765 M 2011
06564

Naturalis inteligenţa
naturii CardioForte

FILDAS TRADING SRL 20/09/2021

117762 M 2011
06592

IUNO CREŞTEM
CA-N POVEŞTI

SC MANUFACTURA DOROBANTI SRL 20/09/2021
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120768 M 2011
06574

Naturalis Inteligenta
Naturii StresControl

FILDAS TRADING SRL 20/09/2021

117369 M 2011
06598

ASIGURA SC NETRISK BROKER DE
ASIGURARE SRL

20/09/2021

119065 M 2011
06565

Naturalis inteligenţa naturii
Magneziu Plus Vitamina B6

FILDAS TRADING SRL 20/09/2021

119068 M 2011
06569

Naturalis inteligenţa naturii
Calciu cu Vitamina D

FILDAS TRADING SRL 20/09/2021

122254 M 2011
06568

Naturalis inteligenţa
naturii LaxaNatur

FILDAS TRADING SRL 20/09/2021

119067 M 2011
06567

Naturalis inteligenţa naturii
Calciu 600mg cu Vitamina
D3 800 ui Complex Forte

FILDAS TRADING SRL 20/09/2021

117647 M 2011
06585

VRANCEA MEDIA IRIMIA CRISTINEL 20/09/2021

119066 M 2011
06566

Naturalis inteligenţa
naturii Omega 3 forte

FILDAS TRADING SRL 20/09/2021

117925 M 2011
06584

UNImineral SC UNIMINERAL GRUP SRL 20/09/2021

118191 M 2011
06599

KLASS SC KLASS PRODEXPORT SRL 20/09/2021

117649 M 2011
06587

Ghidul Vrancei IRIMIA CRISTINEL 20/09/2021

117343 M 2011
06600

VIASTEIN SC VIASTEIN SRL 20/09/2021

118908 M 2011
06589

CEA MAI BUNA MAMA SISTER & CO SRL 20/09/2021

117648 M 2011
06586

Gazeta de Focşani IRIMIA CRISTINEL 20/09/2021

117926 M 2011
06604

PARANNOYA MARIŞ ANDREI 20/09/2021

118573 M 2011
06602

GĂTEŞTE CU ÎNCREDERE SC EXPUR SA 20/09/2021

117752 M 2011
06596

CAMELIA ŞUCU ŞUCU CAMELIA-GEORGETA 20/09/2021

117751 M 2011
06597

COMBATANT FLORESCU TIBERIU GABRIEL 20/09/2021

117713 M 2011
06603

ROMANIA-DA + SPQR SC CALOR SRL 20/09/2021

922



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

121692 M 2011
06601

FORZA NATURA GOLDEN BRANDS LIMITED 20/09/2021

118177 M 2011
06591

CONCURSUL
INTERNATIONAL

DE INTERPRETARE
MUZICALĂ VOX ARTIS -
INTERNATIONAL MUSIC

COMPETITION VOX ARTIS

THEODORE CORESI 20/09/2021

118693 M 2011
06499

MICII de la DEDULESTI SC SATBOS SRL 20/09/2021

143154 M 2012
02622

EXACT British American Tobacco (Brands)
Limited

20/09/2021

117401 M 2011
06615

INDRAZNESTE
SA FII TANDRU

KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING
GmbH

21/09/2021

117805 M 2011
06616

Harta Verde ASOCIAŢIA HARTA VERDE ROMÂNIA 21/09/2021

119833 M 2011
06605

PARIU CU Viaţa SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

21/09/2021

117400 M 2011
06614

TIME DIA BIOFARMA 21/09/2021

117471 M 2011
06633

Polialb SC POLICOLOR SA 21/09/2021

117473 M 2011
06634

Poliklar SC POLICOLOR SA 21/09/2021

119534 M 2011
06630

Donella KOCAKLI MUHAMMED FATIH 21/09/2021

117416 M 2011
06635

Poliwhite SC POLICOLOR SA 21/09/2021

122085 M 2011
06624

Maestro Pizza & Delivery PETRACHE DENISA LOREDANA
PETRACHE ALEXANDRU MIHAI

21/09/2021

118397 M 2011
06621

Optica Milano PANGRAZI TIZIANO 21/09/2021

118255 M 2011
06606

LALA BAND SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

21/09/2021

119070 M 2011
06607

LINEX Lek farmacevtska druzba d.d. 21/09/2021

118696 M 2011
06625

B BEST CREDIT
SOLUTIONS

SC ELBACOM CONSULTING SRL 21/09/2021

118398 M 2011
06622

AMBRA ITALIA PANGRAZI TIZIANO 21/09/2021
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123195 M 2011
06609

Magazinul Universal
DRAGONUL ROŞU:
Cheltuieşti mai puţin

SC NIRO INVESTMENT SA 21/09/2021

118007 M 2011
06611

ASOCIATIA TRADITIA
ROMÂNEASCĂ

ROMÂNE, SĂ FII BUN!

ASOCIATIA TRADITIA ROMANEASCA 21/09/2021

118104 M 2011
06626

LA DUD SC MORGAN RESTAURANT & PUB
SRL

21/09/2021

117344 M 2011
06627

MR BIG SC GRANIT IMPEX SRL 21/09/2021

117824 M 2011
06613

IT GREEN LIGHT SC GREEN LIGHT GRUP SRL 21/09/2021

119403 M 2011
06628

PRIDE OF WEMBLEY
PURE LONDON DRY GIN

SC PRODAL 94 SRL 21/09/2021

117240 M 2011
06629

lotop SC LILY'S FASHION STYLE SRL 21/09/2021

117834 M 2011
06636

NEWSMAN SC DAZOOT SOFTWARE SRL 22/09/2021

118040 M 2011
06642

Mr. Pink SC DOJANA & ASOCIATII SRL 22/09/2021

118543 M 2011
06643

Standard studio SC STANDARD STUDIO SRL 22/09/2021

135352 M 2011
06640

Territory MONITOR SC CEGEDIM CUSTOMER
INFORMATION SRL

22/09/2021

118544 M 2011
06644

STANDARD STUDIO SC STANDARD STUDIO SRL 22/09/2021

149444 M 2011
06666

Tim by LCT SC CONTACT TRIDENT SRL 22/09/2021

122631 M 2011
06646

UNIREA SC PRINCIPAL COMPANY SA
SC EUROAVIPO SA

22/09/2021

128425 M 2011
06654

DARYAN servicii
de securitate

SC DARYAN SERVICII DE
SECURITATE SRL

22/09/2021

123283 M 2011
06655

gd gazeta de Dimineata ROSULESCU RAMONA MARINELA 22/09/2021

122632 M 2011
06647

UNIREA SC PRINCIPAL COMPANY SA
SC EUROAVIPO SA

22/09/2021

117781 M 2011
06648

CAPRICCIOSO SC PROFIPET COM SRL 22/09/2021

117164 M 2011
06638

MIROZALAN NOVARTIS AG 22/09/2021
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118105 M 2011
06651

ROMARM NATIONAL
COMPANY FOR

MILITARY TECHNIQUE

COMPANIA NATIONALA ROMARM SA 22/09/2021

118400 M 2011
06652

SEPALA BY
MIHAELA GLAVAN

SC SEPALA SRL 22/09/2021

118399 M 2011
06641

ROBOTZI MO FOCA SC SYNAPSE BLAZE SRL 22/09/2021

120560 M 2011
06669

PEŞTE SĂLBATIC
DE CAPTURĂ

SC ALFREDO FOODS SRL 22/09/2021

118697 M 2011
06670

Pirifan SC PIRIFAN DISTRIBUTION SRL 22/09/2021

120771 M 2011
06559

CATENA + Farmacia
tuturor românilor

SC FARMACEUTICA ARGESFARM SA 22/09/2021

126507 M 2011
06682

12 legume SC CALL MANIA SRL 23/09/2021

126504 M 2011
06683

12 muguri SC CALL MANIA SRL 23/09/2021

126503 M 2011
06684

12 rădăcini SC CALL MANIA SRL 23/09/2021

126506 M 2011
06685

12 minerale SC CALL MANIA SRL 23/09/2021

126502 M 2011
06686

12 seminţe SC CALL MANIA SRL 23/09/2021

117835 M 2011
06653

DRESS BOUTIQUE
BY DANA DINA

ALL LOGISTIC DISTRIBUTION SRL 23/09/2021

126511 M 2011
06677

12 copaci SC CALL MANIA SRL 23/09/2021

126510 M 2011
06678

12 flori SC CALL MANIA SRL 23/09/2021

126501 M 2011
06688

12 verdeţuri SC CALL MANIA SRL 23/09/2021

118281 M 2011
06689

AM ATELIER MECANIC SC BENJAMIN VINTAGE STORE SRL 23/09/2021

126500 M 2011
06690

12 plante SC CALL MANIA SRL 23/09/2021

117820 M 2011
06691

Lady Cars SC RECP IDEA SRL 23/09/2021

126509 M 2011
06679

12 fructe SC CALL MANIA SRL 23/09/2021
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117826 M 2011
06710

TAXI-CAFE RADULESCU ANDREI 23/09/2021

126505 M 2011
06680

12 mlădiţe SC CALL MANIA SRL 23/09/2021

118874 M 2011
06675

CAMI COMEXIM SC CAMI COMEXIM SRL 23/09/2021

126508 M 2011
06681

12 frunze SC CALL MANIA SRL 23/09/2021

117927 M 2011
06671

falconvet BONCEA RADU GABRIEL 23/09/2021

117791 M 2011
06693

PAMGAZ Piatra
Neamţ din 1992

MACRI MONICA DANIELA 23/09/2021

128912 M 2011
06694

VALAHIA GUARD
SECURITY VGS Vigilenţă

Garanţie Siguranţă

SC VALAHIA GUARD SECURITY SRL 23/09/2021

117823 M 2011
06698

DYNAMIC TOOLS SC DYNAMIC TOOLS SRL 23/09/2021

118241 M 2011
06703

ML SOCIETATEA CIVILA SI
PROFESIONALA DE AVOCATI
MOLOMAN, LAZAR SI ASOCIATII

23/09/2021

117793 M 2011
06673

istuff ISTUFF SRL 23/09/2021

118873 M 2011
06674

BIOGENIS DORIN PIRCIOG
SC BIOGENIS SRL

23/09/2021

117577 M 2011
06737

Bon Milk SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI
HARGHITA SA

26/09/2021

119266 M 2011
06720

MORANDI SC MORANDI COM SRL 26/09/2021

118008 M 2011
06738

SMELLME!RO TREMURICI GEORGE 26/09/2021

118403 M 2011
06729

ASOCIATIA CHINEZII
DIN ROMANIA

HU ROXANA TEREZA 26/09/2021

118192 M 2011
06730

ADEGUATO tm GLOBAL STRATEGY SRL 26/09/2021

119376 M 2011
06734

Conu' Emil SC PRODPROSPER SRL 26/09/2021

119072 M 2011
06745

CEASORNICARUL MEU PARV GHEORGHE 26/09/2021

118193 M 2011
06731

zuca TM GLOBAL STRATEGY SRL 26/09/2021
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118402 M 2011
06721

Villa Casa del Sole SC DRAGOTEXT SRL 26/09/2021

123182 M 2011
06742

ECO mobile.ro SC EUROMASTER SRL 26/09/2021

126008 M 2011
06714

HERBAGETICA SC HERBAGETICA SRL 26/09/2021

117860 M 2011
06722

LINE LIMIT GLIGA MIHAIL GHEORGHE 26/09/2021

117636 M 2011
06723

DUOFIX LABORMED PHARMA SA 26/09/2021

119450 M 2011
06717

CATACIBIN NOVARTIS AG 26/09/2021

119422 M 2011
06716

CITABENID NOVARTIS AG 26/09/2021

116497 M 2011
06735

m'ora UNGUREANU NICOLAE 26/09/2021

122671 M 2011
06726

Fântâna sănătăţii
AQUA Slănic

SC DORAZ CORPORATION SRL 26/09/2021

117827 M 2011
06724

Aurul naturii OGIGAU IOANA MARIA 26/09/2021

118401 M 2011
06672

MEDICAL SCIENCE
Centrul de studii avansate

pentru stres si burnout
Stress & Burnout Assist

MEDICAL SCIENCE SRL 26/09/2021

142684 M 2014
01291

ADAM OPEL AUTOMOBILE GmbH 26/09/2021

129686 M 2013
05521

ALLURE ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS
INC

27/09/2021

117727 M 2011
06758

DULCE DE IUTE POPOVICI RADU 27/09/2021

118698 M 2011
06765

TangoBrasov.ro by
Studio Tango Nada Mas

DOINA ENACHE 27/09/2021

118106 M 2011
06746

LIVIU CANJA 27/09/2021

118041 M 2011
06753

PRĂVĂLIA DE ACASĂ SC MULBERRY DEVELOPMENT SRL 27/09/2021

118702 M 2011
06776

Trăiesc intens, la cote
maxime. Factor de risc
Hipertensiunea arterială

ASTRAZENECA PHARMA SRL 27/09/2021
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118703 M 2011
06777

TESTUL CARTONAŞELOR
FACTORILOR DE RISC

ASTRAZENECA PHARMA SRL 27/09/2021

142252 M 2011
06747

DOBROGEA MĂNÂNCĂ
INTELIGENT!

SC DOBROGEA GRUP SA 27/09/2021

118704 M 2011
06778

Sunt bărbat...nimeni
nu-i perfect. Factor de

risc Sexul masculin

ASTRAZENECA PHARMA SRL 27/09/2021

118705 M 2011
06779

O afecţiune care te duce
cu zăhărelul Factor de
risc Diabetul zaharat

ASTRAZENECA PHARMA SRL 27/09/2021

118706 M 2011
06780

Mă ţin bine pentru vârsta
mea. Factor de risc Vârsta

ASTRAZENECA PHARMA SRL 27/09/2021

118918 M 2011
06781

Din tată în fiu am pus
totul la inimă.Factor
de risc Ereditatea

ASTRAZENECA PHARMA SRL 27/09/2021

117772 M 2011
06751

FUNDATIA SERGIU
CELIBIDACHE

FUNDATIA SERGIU CELIBIDACHE 27/09/2021

118707 M 2011
06782

De mâine mă duc la sală!
Factor de risc Sedentarismul

ASTRAZENECA PHARMA SRL 27/09/2021

142048 M 2011
06752

MUSTASH SC MUSTACH SRL 27/09/2021

118708 M 2011
06783

Mă las de fumat în fiecare
seară! Factor de risc Fumatul

ASTRAZENECA PHARMA SRL 27/09/2021

118709 M 2011
06784

Cea mai bună legumă
e porcul. Factor de

risc Dislipidemia

ASTRAZENECA PHARMA SRL 27/09/2021

118710 M 2011
06785

Am o viaţă palpitantă.
Factor de risc Stresul

ASTRAZENECA PHARMA SRL 27/09/2021

117491 M 2011
06787

Savi GALEA LUCIAN-IONUT 27/09/2021

118404 M 2011
06755

FUNDATIA PENTRU SMURD 27/09/2021

118699 M 2011
06766

Ardealul - specialităţi -
pate de porc cu măsline

SC ORKLA FOODS ROMANIA SA 27/09/2021

118700 M 2011
06767

Ardealul SC ORKLA FOODS ROMANIA SA 27/09/2021

117166 M 2011
06750

TOCIMPLA ASTRAZENECA UK LIMITED 27/09/2021

120024 M 2011
06770

DISENTERIUM MARIAN PETCU 27/09/2021
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120025 M 2011
06771

DISSENTEN MARIAN PETCU 27/09/2021

120664 M 2011
06760

Passion ION-SERBAN DOBRONAUTEANU 27/09/2021

118701 M 2011
06775

Nu sunt gras, am
oase grele.Factor
de risc Obezitatea

ASTRAZENECA PHARMA SRL 27/09/2021

132664 M 2011
06754

AGRO TV SC AGRO TV NETWORK SRL 27/09/2021

117346 M 2011
06764

SA DEZLEGAM TAINELE
TEXTELOR LITERARE

SC PE & IORDACHE SRL 27/09/2021

117345 M 2011
06762

EDITURA CARMINIS SC PE & IORDACHE SRL 27/09/2021

117836 M 2011
06692

AKYTA SUPIALA GABRIEL EMANOIL 27/09/2021

118545 M 2011
06797

anuntexpres.ro ORICE
ANUNŢ E O AFACERE

SC ADEVARUL HOLDING SRL 28/09/2021

118546 M 2011
06798

anuntexpres.ro SC ADEVARUL HOLDING SRL 28/09/2021

118231 M 2011
06795

Psihomedica
CENTRU MEDICAL

ASOCIATIA PSIHOMEDICA ONG 28/09/2021

117898 M 2011
06812

Rustica neagră SC VEL PITAR SA 28/09/2021

117899 M 2011
06813

Boierească neagră SC VELROM SRL 28/09/2021

118548 M 2011
06800

Bucureşti 106,2
CLICK FM doar radio

SC ADEVARUL HOLDING SRL 28/09/2021

118547 M 2011
06799

Bucureşti 106,2
CLICK FM doar radio

SC ADEVARUL HOLDING SRL 28/09/2021

121790 M 2011
06811

ROCK THE CITY SANDULESCU DANA-DENISA 28/09/2021

138648 M 2011
06814

Rustica Albă SC VEL PITAR SA 28/09/2021

138649 M 2011
06815

Boierească Albă SC VEL PITAR SA 28/09/2021

118107 M 2011
06788

LIVADA CU CEAI SC BLUE MOB DESIGN SRL 28/09/2021

117928 M 2011
06801

e-CASINO SC GLORIMEX 1 SRL 28/09/2021
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118602 M 2011
06816

ANGELLI VIŞINE SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

28/09/2021

118919 M 2011
06809

PERFECT.LIGHITING LUMILUX STAR SRL 28/09/2021

118711 M 2011
06789

top tea co.
PREMIUM QUALITY

SC BLUE MOB DESIGN SRL 28/09/2021

118603 M 2011
06817

ADOR FRIZZANTE
DEMIDULCE

SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

28/09/2021

126836 M 2011
06818

ADOR FRIZZANTE
DEMISEC

SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

28/09/2021

126837 M 2011
06819

ANGELLI
VERMOUTH BIANCO

SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

28/09/2021

118604 M 2011
06820

ANGELLI
VERMOUTH ROSATO

SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

28/09/2021

118010 M 2011
06824

Gen Art SC DOIMIH COMPUTER SRL 28/09/2021

121064 M 2011
06791

Coenziprim WALMARK AS 28/09/2021

118605 M 2011
06821

ANGELLI
VERMOUTH ROSSO

SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

28/09/2021

124011 M 2011
06803

BUNASTARE SI RASFAT COSTEA CALIN GABRIEL 28/09/2021

142260 M 2011
06822

SIMIT'S SC ALDIFO SRL 28/09/2021

117370 M 2011
06804

PAULOWNIA MIHAELA-CARMEN NEAMŢU 28/09/2021

120648 M 2011
06826

MILANO GULBAHAR TOBACCO
INTERNATIONAL FZE

28/09/2021

119622 M 2011
06790

LEONARDO TROPICAL
BREEZE, SUN,
HEAT & DREAM

BRATU VIOREL 28/09/2021

118920 M 2011
06810

LUMINASTAR LUMILUX STAR SRL 28/09/2021

122686 M 2011
06856

DJILI -SOY DZHIHANGIR IBRYAM 29/09/2021

119248 M 2011
06833

MISAKI MARIAN TEODORA 29/09/2021

118712 M 2011
06843

DUMBRAVA VLĂSIEI SC LORECO INVESTMENTS SRL 29/09/2021
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118042 M 2011
06834

Signature HERASTRAU
RESIDENCE

SC HERASTRAU LAKE I REAL
ESTATE SRL

29/09/2021

118043 M 2011
06835

PANDA TRAVEL SC PANDA TRAVEL AGENCY SRL 29/09/2021

117592 M 2011
06847

Topex CallMeBridge ROHDE & SCHWARZ TOPEX SA 29/09/2021

118606 M 2011
06836

DARA KILLER VINTILA CARMEN RAMONA 29/09/2021

118549 M 2011
06838

Mona SC ELECTROMAGNETICA SA 29/09/2021

142337 M 2011
06859

advantage SOFTWARE
FACTORY

SC ADVANTAGE SOFTWARE
FACTORY SRL

29/09/2021

142336 M 2011
06860

advantage SOFTWARE
FACTORY

SC ADVANTAGE SOFTWARE
FACTORY SRL

29/09/2021

118607 M 2011
06855

ROTWEIN VIN
ROŞU DE FIERT

SC CRAMELE RECAS SA 29/09/2021

118550 M 2011
06839

LIGHT SMART SC ELECTROMAGNETICA SA 29/09/2021

118551 M 2011
06840

LIGHT SMART SC ELECTROMAGNETICA SA 29/09/2021

120315 M 2011
06861

SYNCHRONY VU VISIOGEN, INC 29/09/2021

120487 M 2011
06841

Light Smart SC ELECTROMAGNETICA SA 29/09/2021

118256 M 2011
06842

Alcor SC ELECTROMAGNETICA SA 29/09/2021

117861 M 2011
06863

INFINITE MARKETING
GROUP TRANSPORT

ANIMALE

SC INFINITE MARKETING GROUP
SRL

29/09/2021

132605 M 2011
06851

CALIVITA SC CALIFORNIA FITNESS ROMANIA
SRL

29/09/2021

117703 M 2011
06852

OPENSAT COMMITMENT
IN TECHNICAL SUPPORT

SC OPENSAT SRL 29/09/2021

118973 M 2011
06865

EUROPA FM LIVE IN GARAJ EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

29/09/2021

118975 M 2011
06867

LIVE DIN GARAJ EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

29/09/2021

118974 M 2011
06866

LIVE IN GARAJ EUROPE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL ROMANIA

29/09/2021
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117769 M 2011
06748

ZENITH by Lintec EcoPower SC POWERTEK EQUIPMENT SRL 29/09/2021

116226 M 2011
06876

Keep it simple, make it work SC EXPERT SOFTWARE SRL 30/09/2021

117903 M 2011
06877

TRANSILVANICUM SC AMIGO SRL 30/09/2021

118011 M 2011
06871

HAPLEA SC DOHLER ROMANIA SRL 30/09/2021

117900 M 2011
06872

HAPLEA SC DOHLER ROMANIA SRL 30/09/2021

118109 M 2011
06892

MEMORY MAX SC COSMO PHARM SRL 30/09/2021

118608 M 2011
06893

DANIEL'S all for men S.C. DANIEL'S COM S.R.L. 30/09/2021

117901 M 2011
06873

HAPLEA SC DOHLER ROMANIA SRL 30/09/2021

118609 M 2011
06894

DANIEL'S S.C. DANIEL'S COM S.R.L. 30/09/2021

118012 M 2011
06874

HAPLEA SC DOHLER ROMANIA SRL 30/09/2021

117862 M 2011
06895

Proelectric SC PROELECTRIC SRL-Filiala Lăureni
SC PROELECTRIC SRL

30/09/2021

117902 M 2011
06875

Săniuş SC AMIGO SRL 30/09/2021

120806 M 2011
06880

ZEPPELIN SC THERA COM INTERNATIONAL
SRL

30/09/2021

118194 M 2011
06882

SC SENTOSA IMPEX SRL 30/09/2021

117626 M 2011
06890

ELLA ICON MUSTAFA YOUSEF 30/09/2021

117725 M 2011
06884

ICS CENTAS SINGULAR SC ICS CENTAS SINGULAR SRL 30/09/2021

142259 M 2011
06885

CASA NASOPOL STANCIULESCU RAZVAN TOMA 30/09/2021

119650 M 2011
06883

MOBILIS SC MOBILIS SRL 30/09/2021

120526 M 2011
06898

Galeria Calina spaţiu
de artă contemporană

FUNDATIA CALINA 30/09/2021

138282 M 2011
06887

DINES D DINES ANTONIO-FLORIAN
DINES ADRIAN-CONSTANTIN

30/09/2021

932



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 05/2021

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

152536 M 2017
01264

BUSCOPAN SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND
GmbH

19/09/2021
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Referitor la publicarea de retragere a cererii de marcă, M 2020 03588, PULMOVIN BY MEDICINAS,
facem menţiunea că a fost publicat în BOPI 08/2020, dintr-o eroare tehnică.

Referitor la publicarea de retragere a cererii de marcă, M 2020 02305, ACTISTART, facem menţiunea
că a fost publicat în BOPI 09/2020, dintr-o eroare tehnică.

Referitor la publicarea în BOPI 11/2012, facem menţiunea că a fost publicat în BOPI la codul (531)
În conformitate cu regula 17 Alineatul 4 din Regulamentul de aplicare al Legii 84/1998,
republicată, conform adresei nr. 1022052/29.08.2012, solicitantul nu revendică un drept asupra
denumirii 1022052/29.08.2012 , dintr-o eroare tehnică, în sensul excluderii de la codul (531) al
următorului text: 1022052/29.08.2012.

Referitor la depozitul M 2012 07947, menţionăm faptul că lista de produse/servicii modificată în urma
declaratiei depuse conform art. 11 din Legea 84/1998, republicata, este următoarea:

Clasa 41: Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale; organizarea şi susţinerea
colocviilor; organizarea şi susţinerea conferinţelor; organizarea şi susţinerea congreselor; cursuri de
corespondenţă; furnizarea de informaţii în domeniul educaţie; examinări referitoare la educaţie;
publicarea de texte, altele decât textele de publicitate; publicarea cărţilor.

Clasa 42: Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare hardware şi software; programare
computerizată; analiza sistemelor informatice; proiectarea sistemelor informatice.

Referitor la depozitul M 2020 00489, menţionăm faptul că lista de produse/servicii modificată în urma
declaratiei depuse conform art. 11 din Legea 84/1998, republicată, este următoarea:

Clasa 35: Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comercială; 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); 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
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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 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 descărcabilă; servicii de comerţ online cu amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile;
servicii de comerţ online cu amănuntul online pentru filmele şi muzica descărcabilă şi preînregistrată;
sondaje de opinie; organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare; organizarea de
târguri comerciale; organizarea de spectacole de modă în scopuri promoţionale; publicitate exterioară;
managementul administrativ externalizat pentru companii; servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri); publicitate cu plata per click; întocmirea ştatelor de plată; consultanţă în domeniul
managementului personalului; recrutarea de personal; servicii de fotocopiere; închirierea maşinilor de
fotocopiere; prezentarea produselor în mediile de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul; servicii de comparare a preţurilor; servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri); promovarea bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive; testare psihologică în vederea selectării de personal; relaţii publice; publicarea de texte
publicitare; închirierea de material publicitar; publicitate radio; înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise; servicii administrative pentru relocarea afacerilor; furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare; servicii oferite de centrale telefonice (preluare apeluri telefonice);
servicii de comerţ 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 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.
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Referitor la depozitul M 2008 06797, menţionăm faptul că lista de produse/servicii modificată în urma
declaratiei depuse conform art. 11 din Legea 84/1998, republicată, este următoarea:

Clasa 35: Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administraþie comercială; lucrări de birou;
consultanţă în managementul afacerilor; recrutarea de personal.
Clasa 38: Telecomunicaţii; furnizarea accesului la bazele de date; comunicaţii prin terminalele de
calculator; închirierea echipamentului de telecomunicaţii.
Clasa 42: Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de cercetare şi analiză industrială, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator; închirierea de calculatoare; programare computerizată; analiza sistemelor
informatice; consultanţă software pentru calculatoare; crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru
terţi; închirierea servelor web.

Referitor la depozitul M 2013 00253, menţionăm faptul că lista de produse/servicii modificată în urma
declaratiei depuse conform art. 11 din Legea 84/1998, republicată, este următoarea:

Clasa 16: Hârtie, carton şi produse din aceste materiale, neincluse în alte clase; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material didactic sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; invitaţii (papetărie); semne de cărţi; pungi conice din hârtie; dispozitive
pentru sigilarea plicurilor, pentru birou; plicuri (papetărie); steguleţe din hârtie; tipărituri grafice;
reproduceri grafice; reprezentări grafice; felicitări (tipărite); şerveţele din hârtie; agende; hârtie;
publicaţii periodice; fotografii (tipărite); ilustraţii; cărţi poştale; postere; materiale tipărite; publicaţii
tipărite; tipărituri (gravuri); ştampile de sigilare; ceară de sigilare; sigilii cu pecete; sigilii (ştampile);
ştampile (sigilii); papetărie; cartonaşe, altele decât pentru jocuri.
Clasa 38: Telecomunicaţii; servicii de agenţie de presă; transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor; transmiterea felicitărilor online.

Referitor la depozitul M 2019 05303, menţionăm faptul că lista de produse/servicii modificată în urma
declaratiei depuse conform art. 11 din Legea 84/1998, republicată, este următoarea:

Clasa 41: Educaţie; furnizarea de instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale; servicii de
divertisment; furnizarea de informaţii în domeniul divertismentului; efectuarea de excursii cu ghid;
planificarea de petreceri (divertisment); furnizarea facilităţilor de recreere; organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire).

Referitor la depozitul M 2016 07802, menţionăm faptul că lista de produse/servicii modificată în urma
declaratiei depuse conform art. 11 din Legea 84/1998, republicată, este următoarea:

Clasa 3: Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse
pentru îngrijirea dinţilor; antiperspirante (articole de toaletă); arome pentru prăjituri (uleiuri esenţiale);
creme cosmetice; preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii; cosmetice; uleiuri pentru scopuri
cosmetice.

Referitor la depozitul M 2015 03564, menţionăm faptul că lista de produse/servicii modificată în urma
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declaratiei depuse conform art. 11 din Legea 84/1998, republicată, este următoarea:

Clasa 35: Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări de birou;
servicii de agenţie de publicitate; închirierea spaţiului publicitar; producţia de clipuri publicitare;
postarea de afişe publicitare; managementul afacerilor cu privire la artişti; furnizare de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web; dezvoltare de concepte publicitare; răspândirea materialelor
publicitare; marketing; negociere de contracte de afaceri pentru terţi; publicitate radio; căutarea de
sponsorizări; publicitate prin televiziune.

Referitor la depozitul M 2008 04029, menţionăm faptul că lista de produse/servicii modificată în urma
declaratiei depuse conform art. 11 din Legea 84/1998, republicată, este următoarea:

Clasa 44: Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură, horticultură şi de silvicultură; îngrijirea animalelor;
grădinărit peisagistic; proiectare peisagistică; îngrijirea gazonului; servicii de pepinieră; tratarea
arborilor; exterminarea dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi sivicultură;
realizarea coroanelor.

Referitor la depozitul M 2008 04028, menţionăm faptul că lista de produse/servicii modificată în urma
declaratiei depuse conform art. 11 din Legea 84/1998, republicată, este următoarea:

Clasa 44: Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale; servicii de agricultură, horticultură şi de silvicultură; îngrijirea animalelor;
grădinărit peisagistic; proiectare peisagistică; îngrijirea gazonului; servicii de pepinieră; tratarea
arborilor; exterminarea dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi sivicultură;
realizarea coroanelor.

Referitor la depozitul M 2015 07784, menţionăm faptul că lista de produse/servicii modificată în urma
declaratiei depuse conform art. 11 din Legea 84/1998, republicată, este următoarea:

Clasa 35: Publicitate, conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou; publicitate online pe o
reţea de calculatoare; publicarea textelor publicitare; scrierea textelor publicitare; publicitate cu plata
per click; procesarea administrativă a comenzilor de cumpărare; consultanţă în managementul
afacerilor; asistenţă în managementul afacerilor; consultanţă în managementul şi organizarea
afacerilor; informaţii comerciale; servicii de consultanţă profesională în domeniul afacerilor; servicii
pentru relocarea afacerilor; furnizarea de informaţii comerciale prin intermediul unui site web; informaţii
comerciale şi consultanţă pentru consumatori; servicii de administrare comercială a serviciilor de
acordare a licenţelor pentru bunuri şi servicii ale altor persoane; promovarea bunurilor pentru terţi;
distribuţia eşantioanelor; marketing; cercetări de marketing; studii de marketing; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau publicitare; prezentarea mărfurilor prin mijloace de
comunicare, în scopuri de comerţ cu amănuntul.

Referitor la depozitul M 2014 02993, menţionăm faptul că lista de produse/servicii modificată în urma
declaratiei depuse conform art. 11 din Legea 84/1998, republicată, este următoarea:

Clasa 35: Publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou; publicitate online pe o
reţea de calculatoare; publicarea textelor publicitare; scriereatextelor publicitare; publicitate cu plata
per click; procesarea administrativă a comenzilor de cumpărare; consultanţă în managementul
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afacerilor; asistenţă în managementul afacerilor; consultanţă în managementul şi organizarea
afacerilor; informaţii comerciale; servicii de consultanţă profesională în domeniul afacerilor; servicii
pentru relocarea afacerilor; furnizarea de informaţii comerciale prin intermediul unui site web; informaţii
comerciale şi consultanţă pentru consumatori; servicii de administrare comercială a serviciilor de
acordare a licenţelor pentru bunuri şi servicii ale altor persoane; promovarea bunurilor pentru terţi;
distribuţia eşantioanelor; marketing; cercetări de marketing; studii de marketing; organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri comerciale sau publicitare; prezentarea mărfurilor prin mijloace de
comunicare, în scopuri de comerţ cu amănuntul.
Clasa 39: Transport; ambalare şi depozitare a mărfurilor; organizare de călătorii; organizarea de tururi
de călătorie; rezervarea de locuri pentru călătorii; servicii de îmbuteliere; ambalarea bunurilor; livrarea
bunurilor; închirierea de congelatoare; închirierea de containere de depozitare; închirierea de depozite;
depozitarea bunurilor; informaţii despre depozitare.

Referitor la depozitul M 2020 00337, menţionăm faptul că lista de produse/servicii modificată în urma
declaratiei depuse conform art. 11 din Legea 84/1998, republicată, este următoarea:

Clasa 36: Asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; servicii ale birourilor de
cazare (apartamente); managementul apartamentelor; închirierea apartamentelor; închirierea birourilor
(bunuri imobiliare); închirierea birourilor pentru conlucrare; închirierea bunurilor imobiliare; servicii de
agenţie imobiliară evaluări imobiliare; management imobiliar.

Referitor la cererea de înregistrare marcă nr.  M 2020 005816 – “M”, facem precizarea că dintr-o eroare
materială, aceasta a apărut publicată în BOPI nr. 2/2021 din data de 28.02.2021 de două ori.



12. DIVERSE
- LISTA AGENŢIILOR SPECIALIZATE, A CONSILIERILOR 

ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ŞI A MANDATARILOR 
AUTORIZAŢI ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

- CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA 
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA

- ANUNŢURI OFICIALE

- MATERIALE INFORMATIVE DIN DOMENIUL 
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

©  Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu vor putea
fi reproduse în niciun mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau în alt mod), fără
autorizaţia prealabilă a titularului dreptului de autor.



ROMÂNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr. 157
24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de invenţie, şi Regula 2.5,

din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială,

ORDIN:

Art. 1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexă la prezentul Ordin, precum şi firmele specializate
în proprietate industrială se înscriu în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.

Art. 2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Director General        
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Notă: Listele privind consilierii în proprietate industrială s-au tipărit conform datelor trimise de Camera Naţională a Consilierilor

în Proprietate Industrială, din România. Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi secretariatului Camerei

Consilierilor, respectiv domnului Cristi Dicu, la adresa de e-mail: office@patent-chamber.ro .



ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6, alin. 3, din HG nr. 573/07.09.1998, Õi a Deciziei Primului-ministru,
nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci emite
urm|torul:

ORDIN

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile Õi instituÛiile gazd|, aÕa
cum sunt prezentate în anex|, se public| în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|,
împreun| cu prezentul Ordin.

Director General



Mariana HAHUE  Coordonator al Centrelor regionale de Promovare a Propriet|Ûii Industriale,
din partea OSIM;
str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, BucureÕti 030044, România
e-mail: mariana.hahue@osim.ro
tel:  +40 213.060.800 - +40 213.060.829 int. 284, 208 
fax: +40 213.123.819 

Tel.: 0348 453 102

str. Libert|Ûii, nr. 1, Bac|u, Cod 600052, judeÛul BAC{U
Tel.: 0234 570010
Fax: 0234 571070
e-mail: ccibc@ccibc.ro
www.ccibc.ro
Coordonator Centru: ing. Doru SIMOVICI, preÕedinte - Mobil: 0744 786888
Responsabil Centru: Mihai TULBURE, director general - Mobil: 0744 708317

str. Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea, judeÛul BIHOR
Tel./fax: 0259 417807; 0359 414557

Persoan| de contact: Mihaela SECAR{

e-mail: secretariat@ccibh.ro
Coordonator activitate Centru: ec. Constantin BADEA, director general CCI Bihor

CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA, ÎNFIINŢATE ÎN TERITORIU CU SPRIJINUL

OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENÚII ŞI MĂRCI

Fax: 0348 453 123
Director Centru: Õ.L univ. dr. ing. Ana Cornelia GAVRILUŢĂ
e-mail: ana.gavriluta@upit.ro;  tel. 0746 101 580 
Coordonator centru: conf. univ. dr. Daniel ROŞU
e-mail: daniel.rosu@upit.ro; tel. 0744 437 883

2. BACĂU - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

Persoan| de contact: Ştefan POPA, consultant - Mobil: 0740 521750

3. BIHOR - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

1. ARGEŞ - UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Sediul: Str. Târgul din Vale, nr. 1, Corpul central, Sala 1.41, Piteşti, 110040, JudeÛul Argeş
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Tel.: 0263 230640; 0263 230400; 0263 210038;
Fax: 0263 230640; 0263 210039
e-mail: office@cciabn.ro; relatii@cciabn.ro

Persoane de contact: ing. Daniel Cristian B

Tel./fax: 0239 613716; 0239 613172; 0239 614324
e-mail: office@cciabr.ro
Coordonator Centru: Ôtefan FUSEA, preÕedinte executiv CCIA Br|ila
Responsabil Centru: ing. Angela SPIRIDON

Fax: 0264 593333
e-mail: liliana.pop@staff.utcluj.ro
www.utcluj.ro
Coordonator Centru: prof. univ. dr. ing. Vasile ÚOPA, rectorul Universit|Ûii Tehnice din Cluj-Napoca
Director: ing. MBA Liliana POP - Tel.: 0722 603686

Fax: 0241 619454
e-mail: adriana.barothi@ccina.ro;
www.ccina.ro
Coordonator Centru: dr. ec. Ion D|nuÛ JUG{NARU, director general CCINA

   Mihaela COTOI
{LAN, e-mail: daniel.balan@cciabn.ro, tel.: 0733 900193;

www.cciabn.ro
Adresa de corespondenţă:  Camera de ComerÛ  Õi Indistrie BistriÛa-B|s|ud, str. Petre Ispirescu,

4. BISTRIŢA-NĂSĂUD - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDISTRIE
str. Petre Ispirescu, nr. 15A, BistriÛa, Cod 420081, judeÛul BISTRIÚA-NĂSĂUD

nr. 15A, BistriÛa, 420081, judeÛul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Coordonator Centru: Vasile BAR, preÕedinte CCIA BistriÛa

5. BRĂILA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ

str. Pensionatului, nr. 3, C.P. 6-42, Br|ila, Cod 810245, judeÛul BRĂILA

8. CONSTANŢA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, AGRICULTURĂ ŞI NAVIGAŢIE
bd Alexandru L|puşneanu, nr. 185A, judeÛul CONSTANŢA
Tel.: 0241 618475; 0241 613907; 0241 619854

Persoan| de contact: ing. Adriana BAROTHI
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6. BRAÔOV - UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA”
Adresa de vizitare şi consultanţă: Institutul de Cercetare ICDT al Universit|Ûii Transilvania, BraÕov
str. Institutului, nr. 10, Laborator 12, BraÕov
Adresa de corespondenţă: Braşov, Cod 500500, O.P. 1, C.P. 298, judeÛul BRAŞOV
e-mail: npccenterbv@gmail.com
Persoană de contact - coordonator centru: Simona HRIŢCU

7. CLUJ - UNIVERSITATEA TEHNIC{ CLUJ-NAPOCA
Adres| sediu lucrativ: str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, Cod 400020
Adresa de corespondenţă: str. Memorandumului, nr. 28, Cod 400114, Cluj-Napoca, judeţul CLUJ
Tel.: 0264 401320
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Tel.: 0746 745035
Persoan| de contact: dl. Bogdan BRATOVEANU
email: bogdan.bratoveanu@ugal.ro 

e-mail: mirceafrunza@yahoo.com

Tel./fax: 0262 213753
e-mail: crpppimm@cdimm.org; nicolae.dascalescu@technocad.ro
Coordonator Centru: Nicolae D{SC{LESCU, preÕedinte CDIMM - Tel.: 0728 882894

9. COVASNA şi HARGHITA - ASOCIAŢIE IMM
Sediul ASIMCOV: str. Presei, nr. 4, Sfântu-Gheorghe, Cod 520009, judeţul COVASNA
Tel./fax: 0372 302061
e-mail: stanciu@planet.ro
Coordonator Centru: Miklos Levente BAGOLY, preşedinte ASIMCOV
Responsabil Centru: ing. Mihail STANCIU - Tel.: 0787 825310

10. DOLJ - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209, Craiova, Cod 200583,
judeÛul DOLJ
Adresa de corespondenţă: str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 
208-209,Craiova, Cod 200583, judeÛul DOLJ
Tel./fax:  0251 416597
e-mail: ghmanolea@manolea.ro; gingu.oana@ucv.ro
www.citt.ucv.ro
Coordonator Centru: prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Tel.: 0744 771432
Persoan| de contact: dr. ing. Oana GÎNGU - Tel.: 0741 152237

12. IAÔI - UNIVERSITATEA TEHNIC{ “GHEORGHE ASACHI”, IAŞI
Institutul NaÛional de Inventic| Iaşi
Adresa: Profesor Dimitrie Mangeron, 59A, et. 5, IAÔI, 700050, ROMÂNIA
Coordonator Centru:  prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN, directorul Institutului NaÛional de 
Inventic| IaÕi, e-mail: office@patlib.ro
M|rci Õi IndicaÛii Geografice - Octav PAUNET - Tel.: 0724 564958, e-mail: apaunet@yahoo.com
Brevete de InvenÛie, Modele de Utilitate, Desene Õi Modele - Miercea FRUNZA - Tel.: 0722 381017

13. MARAMUREŞ - FUNDAÚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI
MIJLOCII, MARAMUREŞ
bd IndependenÛei, nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeţul MARAMUREŞ

Persoan| de contact: Alexandra NEACÔU - Tel.: 0741 120918
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11. GALAŢI - UNIVERSITATEA DUN{REA DE JOS DIN GALAŢI
str. Domneasc|, nr. 111, corp AS, GalaÛi, judeÛul GalaÛi
Director Centru: dl. Ô.L. dr. ing. Cristian MUNTENIŢĂ
e-mail: cristian.muntenita@ugal.ro
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14. SIBIU - UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, FACULTATEA DE INGINERIE
str. Emil Cioran, nr. 4, Sala IM 101-IM 100, Sibiu,
Cod 550024, judeÛul SIBIU
Tel: +40 744 390 290
Fax: +40 269 430 110
e-mail: mihail.titu@yahoo.com

str. Universit|Ûii, nr. 15-17, Suceava, Cod 720229, judeÛul SUCEAVA
Tel.: 0230 521506
Fax: 0230 520099
e-mail: office@ccisuceava.ro; 
Coordonator Centru: Lucian GHEORGHIU, preÕedinte executiv CCI Suceava
Persoan| de contact: Gabriel Alexandru SPATARIU - Tel.: 0742 108142

Tel.: 0256 490771; 0372 185281
e-mail: aalmasan@cciat.ro; aadiro@yahoo.com

PreÕedinte Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Constantin OPREAN, preşedintele 
InstitutuluiConfucius
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Director Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Mihail Aurel ÚÎÚU
Membru: dr. ec. Ilie BANU
Persoană de contact: prof. univ. dr. ing. dr. ec.-mg Mihail Aurel ŢÎŢU

15. SUCEAVA - CAMERA DE COMERÚ ŞI INDUSTRIE

16. TIMIŞ - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTUR{ TIMIŞ 
Sediul lucrativ: PiaÛa Victoriei, nr. 3, Cod 300030, TimiÕoara, judeÛul TIMIŞ

www.cciat.ro
Coordonator Centru: Georgic| CORNU, preÕedinte CCIA Timiş
Responsabil Centru: Adrian ALMASAN - Tel.: 0724 270167
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